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'FELIZ NATAL'... 

Em todos os idiomas, em todos os continentes, a singele- 
za desta frase vem sendo há quase dois milênios a melhor forma 
de expressão do desejo incontido de PAZ e de AMOR que envol- 
ve a Humanidade. A evocação da vinda ao mundo do MENINO- 
JESUS desperta ainda hoje em todos nós esse sentimento de soli- 
dariedade, esse augúrio de união, essa esperança de que o amenhã 
de cada um de nós nasça sob o signo da compreensão entre os 
homens, sob as bênçãos de Deus. 

No mundo conturbado de nossos dias a mensagem nata- 
lina ainda é a mesma: 'FELIZ NATAL'!. 

Fazemo-la hoje também nossa, endereçada a todos os nos- 
sos irmãos na fé inquebrantavel e condutora ao DEUS que os pas- 
tores de Judá reverenciaram no Filho Maria há 1.972 anos. 
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Território Gurupi 

CAPITAL IMPERATRIZ 

Por um dos deputados da 

bancada federal de Goiás 

foi apresentada àquela Casa 
projato que subdivide em 13 

territórios federais áreas dos 

Estados de Goiás, Mato Gros- 

so, Pará, Amazonas e Ma- 

ranhão. Deles, os que dizem 

maior interesse regional são 
os chamados Território do 

Tocantins, com capital em 

Araguaina ou Porto Nacional 

e o Território do Gurupi, 

com capital em Imperatriz. 

Êste seria composto de ter- 
ras do Maranhão e do Pará. 

Maiores detalhes em outra 

edição. 

Comentando 

JURIVÊ 

Não é sem razão que a gente tem orgulho de Imperatriz. 
Olhem só as novidades para este fim de ano e Início de 73 O te- 
lefone interurbano funcionando; o jaeroporto prometido para ope- 
ções de pouso e decolagem até fim de Janeiro; Jo BRADESCO 
(Banco Brasileiro de^Descontos) com essa alugada para instalação 
também em janeiro; o Quartel do BEC recebendo homens até mea- 
dos do ano; a Tratex avançando com o asfalto; o prédio do 1NPS 
em construção: a Faculdade de Educação garantida para 73; e a 
poderosa firma paulista produtora do «Arroz Brejeirox já com ter- 
reno adquirido para o erguimento de um grande complexo indus- 
trial e comercial que se destacará na região. 

☆ 
Confirmando o voz popular ^de que «pobre só vai para fren- 

te quando leva uma topada», no teste da Loteca em que o comen- 
tarista íêz 13 pontos quase 13 mil pessoas também acertaram; e 
os milhões se diluíram. 

☆ 
Dois Juizes suplentes estão à frente da Comarca de Impe- 

ratriz neste período de ferias forenses. Os nomes deles: Dr. Cel- 
son Simões, na Ia. Vara: Dr. Carlos'Amorim, na 2"., dos casamentos. 

☆ 
Uma turma de velhinhos em fila nos gulchês do BEM pa- 

ra receber o seu natal: a aposentadoria paga pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e quase 500 lavradores. 

☆ 
E ninguém entende aquele Sindicato. O Palmeira foi des- 

tltuido e o lugar ocupado por uua Junta Governativa De repente. 
Palmeira volta e assume, dizem que na raça, afastando a Junta. 
Fialho foi a São Luis e velo com ordem para reassumir e instru- 
ções a autoridade local para garanti-lo A decisão foi tomada pelo 
Delegado Regional do Trabalho. 

Marcante a presença vice-prefeito eleito nas decisões de in- 
teresse da coletividade imperatrzense. Em todis as reuniões que 
tratam do exame de poblemas ou do encaminhamento de reinvin- 
dicações locais, lá esta o Ivan, sempre atuante. Sua última parti- 
cipação foi no caso dos táxis. A proposito, o DE1TRAM vai fixar 
o número dos carros de praça n cidade para 73. 

☆ 
Muito procurado por polit eos o Dr Edmilson Veras. Ele 

frise-se, nunca militou em política Algo?... Esperemos. 
☆ 

Tudo indica que será mesmo o Prof. Benedito Batista o pre- 
sidente da nova Câmara de Vereadores. Continuará na lideran- 
ça da bancada o Sr. Remi Ribeiro. 

☆ 
O Pindaré volta à evidencia. Correm notícias de que no de- 

correr dos serviços de terraplenagem da Sta. Luzla-Açailandia. 
foram encontrados ali alguns esqueletos. Segundo a versão de 
um caboclo «ninguém lá morreu de morte morrida mesmo». A 
policia já sabe do caso. 

☆ 
Para os meus leitores, desejo que todos mereçam de 

Deus graça de um Natal de paz e alegrias e de um Novo Ano 
na medida dos anseios de cada um. Boas festas, minha gente. 

Pedida Cabeça 

do Delegado 

Podemos afirmar com abso- 
luta segurança que influen- 
tes próceres políticos locais liga- 
dos aa situacionismo estadual 
vêm desenvolvendo intenso tra- 
balho no sentido de conseguir 
a demissão do Dr. Florismar Al- 
meida da delegacia local de po- 
licia 

Quando redigíamos esta nota 
os entendimos continuavBm em 
São Luis, mas ainda sem o re - 
sultado desejado que todavia 
poderá surgir a qualquer mo- 
mento. 
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BELÉM (do corresponden- 
te)—Prevista para o dia l9. 
de janeiro, vindouro, a fun- 
dação do primeiro jornal de 
Altamira. O futuro Órgão de 
imprensa daquela cidade pa- 
raense, «O TRANSAM, cir- 
culará semanalmente. 

Responderá pela sua su- 
cursal, nesta capital, o jo- 
vem Altair Silva que, apre- 
sentado ao nosso correspon- 
dente, segeriu uma troca de 
matérias que se converterá 
numa demonstração mútua 
de confraternização^e solida- 
riedade entre |o «O PRO- 
GRESSO» de Imperatriz e 
«O TRASAM» de Altamira 
apontando os fatores princi- 
pais do desenvolvimento das 
duas cidades que hora ocu- 
pam lugares destacados no 
mapa nacional. 
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Dentre os que concluíram a ÍSaculdade de Direito de 
da Universidade Çederal do Pará de íca-se e jovem impera- 
trizense JORGE GABY (clichê), mer oro destacado de famílias 
que se destacam nas sociedades da .mperatriz e de Marabá. 

As alegrias dos familiares d? novel advogado associa-be 
"O PROGRESSO" Parabéns 

NOTICIAS DO CAMPUS 

A equipe do Departamento 
de Zoologia, do Instituto de 
Biologia da Universidade Fe- 
deral do Paraná, que se en- 
contra no Campo Avançado 
desde o dia 8 do corrente mês, 
continua as suas pesquisas. 
Está dando eníase especial 
aos eutudos entomológicos, 
visando aos conhecimentos 
faunisticos desta região. 

Até o presente, já foram ca- 
pturados cerca de 15.000 in- 
setos, pertencentes a mais de 
300 espécies. Entre os anima- 
is coletados, muitos são dani- 
nhos às plantas de interesse 
agricuia, àí essênoiais flores- 
tais, Lièrii da outros transmis- 
sores doenças aos anima- 
is domésticos e ao próprio ho- 
mem. O trabalho dos Zoolo- 
gos é preliminar e será con- 
tinuado por outros mais avan- 
çados, tais como sobre con- 
trole, parasitelogia, ecologia. 
Estudos esses de grande im- 
portância para o progresso 
desta importante região do 
nosso país. 

A equipe deixará Impera- 
triz dia 28 próximo e será su- 
bstituída por outra, chefiada 
pelo Prof. Jaime de Loiola e 
Silva, do Departamento de zo- 
ologia. 

As áreas de interesse dos 
membros da presente equipa 
são os tseguiutes: 
Sebastião Laroca—Ecologia 
Animal (principalmente das a- 
belbas). Joaquim Carlos Sena 
Maia—Bioestatistica (princi- 
palmente Dinamica de Pupu 
lações). Germano Rosado Ne- 
to—Entomologia (Sistemática 
e Biologia de vespas parasi- 
tas). Graci Maria Fernandes 
de Oliveira-Entomologia (Sis- 
temática e Biologia de cupins) 
Marise Cit de Azevedo - Ento- 
mologia (Histologia do Tubo 
digestivo de parasitas). 
Rubens Leonart - Entomolo 
gia Geral. 
Maria Angélica ILddad—En- 
tomologia Geral. 
Mirna Martins— Ei tomologiò, 
Geral. 
Sônia Romoph>lr .urolo- 
gia (Lepluopteros). 
Mana flisa Takav—F«fcmo|- 
logia Geral. 

A equipe da Zoologia da 
Universidade Sederal do Pa- 
raná, agradece ao povo de 
Imperatriz pela carinhosa a- 
colhida e atenção dispensa- 
das, desejando um «FELIL 

NATAL E PROSPERO 
NOVO». 

ANO 

iromei 

Informações colhidas pe- 
la reportagem junto a técni- 
co da TELEFÔNICA DO 
MARANHÃO - TELMA - es- 
clarecem que possivelmente 
estará funcionando a partir 
de amanhã a ligação telefô- 
nica de Imperatriz aos mais 
distantes pontos do Brasil, 
via EMBRATEL. 

Informaram-nos que ainda 
hoje serão feitos testes entre 
Imperatriz e São Luis. A- 
manhã, dirigentes da TELMA 
estarão na cidade pa- 
ra a solenidade de inau- 
guração. 

Gerantem as mesmas fon- 
tes que tão logo se complete 
a ligação interurbana as cha- 

madas poderão ser feitas or 

atendidas da própria casa do 

usuário do telefone. 

ÊTORE MILHOMEM 

Em visita à redação e es- 
tudante Ètero Santos Milhomem 
residente na capital goiana, fi- 
lho do casal Ney Jarina Milho- 
mem êle conceituado agente em 
Imperatriz do Expresso Mineiro 
Ltda. — Nosso agradecimentos. 

MADIAN BASTOS 

Retornando Ca Marabá, para fixar 
residência aelinitiva nesta cidade, o 
sr. Madian Baotos que vt 
nhado de sua irmã d. Dedí 
Ibos Neide e Elias. 

'ejp acompa" 
Dede - .s fi- 
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Partilhando nossaconquista 

UMA \0 RIO DE JANEIRO 

léríe ginasi" aa Escola San- 
"'ha, a»- -.^és deste, conceitu- 

^er dizer ao povo im- 
^ de moçio especial aos 

e a juventade é capaz de 
'zar em prol de um ideal, 

força-motriz é uma vontade de- 
j^a e confiante. 

vigos, foi com muita luta, es- 
fo., , entusiasmo e firmeza que, o- 
btendo o apoio e a colaboração de 
nosso povo, atmgimos nosso objeti- 
vo;... Transpor distancias, vencer o- 
bstáculv e u-UNHECER O RIO DE 
JANEIRO!... 
XTm sonho tornou-00 realidade e, 

.mando com nosso 
puvo, um pouc do que jdmos. 

O dia 27 de novembro foi o mar- 
co da partida que nos levou à Ci- 
iade Maravilhosa. A experiência do 
eal foi vivida aos poucos, quando 

■calávamos em Anápolis. Brasília, 
'o Horizonte, Petrópolis. Aqui a 

■>da foi mais longa e tivemos a 
ortanidade de visitar diversos pon- 

^s da cidade, tais como: Secretaria 
de Turismo, Palácio do Grã-Parà, 
Palácio de Cristal, Rio Negro, Museu 
Imperial, casas do Barão de Ma;iá,, 
de Santos Dumont, de Rui Barb -sa, 
da Princesa Isabel, onde foi assiTada 
a Lei Áurea. Visitamos ainda a Pre- 
feitura Municipal, a Universidade 
Católica, o Trono de Fátima, o Cru- 
zeiro da Rodovia Rio-Petrópohs, a 
Igreja onde se encontram os ti ulos 
de D. Pedro, Princesa Isabel, l. vão 
de Mauá, D. Leopoldina... A\ da 
muitos outros lugares de Petróp. 's 

percorridos na tradicion. 
-narrette-' dos tempos Imperiais. 

Assim começávamos a descobrir 
as marayilhas do Rio. cuja vista des- 
cortinamos, por volta das onze ho- 
ras do dia 30 de novembro Parecia- 
mos sonhar, mas na realidade está- 
vamos na Cidade Maravilhosa!... 

Dentre os pontos turísticos da ci- 
dade, destacamos nossas visitas ao 
Pão de Açúcar, levados pela emoção 
do p sseio de "bondinho" no ar, de 
onr" ,■ se descortma a mais bela vis- 
ta janorâmica da cidade. No alto do 
Corvado, marcamos nosso encontro 
com o Cristo Redendor. Com 38 me- 
tros de altura, colocado a 710 metros 
acima do solo, marca a imponência e 
a força de sua presença entre os ca- 
riocas. e o mundo inteiro. 

Na Quinta da Boa-Vista fomos a" 
traídos pelo Museu Nacional, (antiga 
residência da Família Real), o Jar- 
dim Zoológico, o Parque de São 
Cristóvão. No Jardim Botânico sen- 
timo-nos presos pela natureza, onde 
cerca de 7.000 plantas brasileiras e 
de outros países estão reunidas em 
pitorescas disposições. No Teatro 
Municipal, foi nos dada a oportuni- 
dade de assistir "Gizelle", magnífica 
peça de teatro, em ballet. Estivemos 
também no famoso programa da te- 
levisão bra8lleira-"Flávio Cavalcan- 
te"-TV Tupi. Levados à Ilha do Go- 
vernadcr, podemos observar as cons- 
truções do Metrô, da Ponte Rlo-Ni- 
terói, da Cidade Universitária, e vi- 
sitamos o Aeroporto Internacional 
do Galeãd, 

Fomos ainda às diversas praias- 
entre as quais: Leblon, Ve.melha. 

-ca, Arpoador, Flamengo, Botafogo. 

Copacabana e, Ipanema, na qual pas- 
samos uma manhã, sob o joguete 
maravilhoso das ondas, do Atlântico. 

Em meio a multiplidade de po-tos 
que visitamos, queremos destacar 
nossa participação à Missa domini- 
cal. na Igreja da Candelária. 

Meus amigos, o tempo é outro, o 
espaço se esgota, tomando-nos im- 
possível descrever os dias que vive- 
mos na Cidade Maravilhosa. Fique- 
mos por aqui.., Antes, porém, dei- 
xamos falar o coração ... Ele quer 
agradecer!... 

Agradecemos inicialmente à nossa 
Escola, que nos abriu Horizontes e 
nos levou a descortinar o RIO. Agra- 
decemos à nossa querida e dedicada 
Irmã Raimunda. cujos esforços, de- 
dicação, apoio e incentivo nos leva- 
ram a realizar um sonho que não 
lhe foi dado gozar. Que todo o seu 
sacrifício seja recompensado por ple- 
no êxito na tarefa que hoje assume. 

Agradecemos, indeterminadamen- 
te. a todos os que de algum modo 
contribuíram para que vivamos ho 
je a alegria de um IDEAL REALI- 
ZADO. 

Ao jornal "O Progresso", nossos 
agradecimentos pela oportunidade 
feliz de comunicar ao nosso povo, 
nossa alegria e nosso reconhecimen- 
to mui sincero. 

A todos nosso tributo de gratidão, 
com votos de um NATAL pleno de 
ALEGRIA e PAZ. 

Leonília Milhomem 
Maria de Jesus Rocha 
Sônia Maria Milhomem 

(pela turma) 

O V I L Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14-Fone 2711—Imperatriz—31a. 

C G.C. 06 -146 - 24 - Insc. Est. 142053.006 

Dentro do espirito de inte 
gração que tem pautado to- 
das as ações entre o Campus 
Avançado de Imperatriz e a 
Comunidade, houve um acon- 
tecimento que se destacou 

dos demais pela sua singeleza 
e alta significação. 

Na Secretaria do Colégio 
Bandeirante, em cerimônia 
simples e marcante foi colo- 
cado o retrato da Profa. Ma- 
ria das Dores Wouk, para que 
os professores de Imperatriz 
lembrem-se sempre daquêles 
que jamais os esquecerão. O 
Dr. Fiquene na homenagem 

que prestou àquela mestra, 
tributou, por extensão, home- 
nagem o todos os professores 
da Faculdade de Educação 
que aqui estiveram e aqueles 
que, embora sem pisar o so- 
lo maranhense, lá de longe 
contribuíram para o trabalho 
dos seus colegas mais afortu- 
nados. Estamos nos integran- 
do, dentro do espírito valen- 
te dos brasileiros que, não 
medem distância quando o i- 
deal é a felicidade da pátria. 

O PROGRESSO 
1  

Fundado enj 3 de maio de 1970 
Registro n'9 136 
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José Matos Vieira 
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INGLÊS 

Ensina-se, para todas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 
AS SUAS ORDENS, aberta das 7 horas até as 22 horas 

Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nü 933 — Fone: 476 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
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PAUAGAS 

Sereia, 

Tradicional) espera por VOCE, 

dona de casa econômica 

(e de bom gosto) 

Geladeiras 

Ventiladores 

Maq, de Costura 

Eletrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 

IMPERATRIZ 
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- ' Fala, Imperatrizl 

SM % 

Fala, Imperatrizl Fala com São Luis, Fortaleza, Belém ou São Paulo! 

Fala com Goiânia, Porto Franco ou Porto Alegre! 

Fala, Imperatriz! Neste final de 1972 e de mãos dadas jcom o Minis- 

tério das Comunicações, com a EMBRATEL e com" a TELMA a 

TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S.Ã 

vai falar com todo Brasil ou mesmo com as principais cidades do estrangeiro. 

Isso é muito importante para Imperatriz. Isso quer dizer que ingres- ■#' 

samos na Era da Telecomunicação. Isso quer dizer que você pode fechar um 

negócio por telefone com as praças de São Paulo, Rio ou Recife... sem sair de 

Imperatriz. 
Por isso: 

Fala, Imperatriz! 

— Alô, Brasil! Aqui, quem fala é Impera^ izl É somen- 

te para desejar um Feliz Natal e um próper" ,-ino Novolü 

TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S. A. 

PEDRO AMÉRICO DE S. GOMES 
Dlretor-Presidente 

LICINIG DA ROCHA CORTEZ , - 
Diretor- Tes oureiro 

JOSÉ A. CARVALHO 
Diretor-Secretárlo 

I 

I 

O Qorpo Clínico do -fdoópilal São 'Raimundo 

repreéenlado por: 

Dr. 'Raimundo fio leio tR//;o 

'Dra. 'Rtdl) 7"- de sAquino goleio 

'Dr. sAndré 'pauiino d'jAlbuquerque 

Dr. OílanoeL Cvilâéio 

'Dr. 'Rui plexa 'Ribeiro 

deéejam â éua clieníela -peliz Ofalal e 

próépero sAno 'llovo. 

J 

E NATAL!!! 

Quando os sinos de Belém anunciam a vinda do menino 

Jesus, a CREDI-NORTE íaz uma pausa e proclama 

glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 

homens de boa vontade! 

E que o Ano Novo que se avizinha reflita o espírito 

de Paz e Amor. São os votos de 

CREDI-NORTE 

Rua Gel. Manoel Bandeira, 1.678-Fone 300 

Imperatriz — Maranhão 

d PAZ NA TERRA 

Quando os sinos de Belém anun- 

ciam o nascimento áz lUcxun 

Jesus 

DIESEL CIIDEIU S. I. 

reflete um momento de pausa neste í\i\- 

TAL e pede Glória a Deus nas alturas e Paz 

na terra aos homens de boa vontade. 

Mais ainda: que o ANO NOVO de 1973 

seja um ano pleno de realizações. São 

os votos de 

DIESEL CflROLINA S. A. 

aos seus fregueses da Região Tocantina. 

RAIMUNDO ALVES COSTA 
Diretor Presidente 

PEDRO AMÉRICO DE S. GOMES 
Diretor Presidente 

EMILIANO DE M. AZEVEDO 
Diretor Gerrente 
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Praça de Fátima, 500 fone 440 

Servindo sempre melhor com os preços 

de fabrica. 

Alumínios, Louças e Miudezas em Geral. 

Uma mensagem importante para os 

nossop fregueses: Feliz Natal e um prós- 

pero Ano Novo 

Boas 

F e st a s 

A Comunidade 

IMPERATflIZENSE 

Próspero 

Ano Novo 

Que a Fé, a Paz e o Amor seja sempre uma constante 

em Vossos Lares. 

CERfALISIA SÃO FHAIjCISCO 

IRMÃOS SOARES LTDA, COMERCIO E INDÚSTRIA 

Av. GETULIO VARGAS, 1896 — IMPERATRIZ - MA. 

Quer comprar anel 

de prefeito 

A notícia vem de um jor- 
nal de São Luis e diz que o 
prefc^ eleito de Pastos Bons, 

..ace Estado, tão logo recebeu 
'eu dinloma eleitoral dirigiu- 

q -^nte à cidade de 
* o, no Piauí, õnde de vi- 

- n vitrine de joalheíro 
procurava para comprar um 
"anel de prefeito". - Não diz 
a nota se o anel foi adquirido 
pelo eufórico prefeito. 

De Porto Franco: 

freieiío agradece 

Num gesto pouco comum o 
pooxcibU eleito de Porto Fran- 
co, Raimundo se Sousa Milho- 
mem, está dirigindo uma car- 
ta a cada eleitor de seu mu- 
nicípio, em que agradece o 
apoio recebido nas urnas em 

5 de novembro passado. A 
.arta que vai também assina- 
da pelo vice-prefeito eleito e 
pelos vereadores da sub-le- 
genda ARENA 1 apresenta a- 
inda aos eleitores os desejos 
de felizes natal e ano novo. 

Vale o registro pela rari- 
dade do gesto, vez que nor- 
malmente os eleitos só vol- 
tam à presença dos eleitores 
quando novamente pedem vo- 
tos. 

Baleeiro aos Juizes: 

Fora do Direito não há De- 

senvolvimento 

Neste país embriagado pe- 
la euforia da expansão demo- 
crática e tecnológica, nin- 
guém - ricos e pobres, os po- 
tentados e os etcoetera da 
vida, - se esqueça de que não 
há desenvclmento contínuo e 
durável fora do Estado de Di- 
reito, onde só mandam as leis 
e não os homens. 

Estas palavras foram dirigi- 
das aos juizes e advogadas 
reunidos na sessão de encer- 
ramento do II encontro de Tri- 
bunais de Alçada pelo bainno 
Aliomar Baleeiro, Presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
que comparou os juizes bra- 
sileiros aos soldados de Na- 
poleâo "exaustos, famintos e 
esfarrapados dopoisda vitória 
e da campanha dos Alpes". 
Conclamou-os, todavia, e nâo 
se queixar por isto, "recon- 
fortados dentro da conciên- 
cia, pelas alegrias do dever 
cumprido, no único país do 
mundo ocidental e de nosso 
tipo de cultura talvez em que 
nos temnos atuais os juizes 
podem ser demitidos ou apo- 
sentados de plano, sem defe- 
sa, recurso ou motivação ex- 

Fim da Sublegenda ou novo 

partido? 

Conhecidos os resultados 
finais do pleito de lõ de no- 
vembro de 1972, temos em 
mãos agora os dados negati- 
vos do excesso da Sublegen- 
da. 

Preocupados com a reali- 
dade política brasileira veri- 
ficamos que a simples exten- 
ção do instituto da Sublegen- 
da não atenderia aos reais 
interesses do Governo, bem 
como fortaleceria o M.D.B. 
em quase 30% da atual estru- 
tura arenista existente em 
em todo o interior do País, 
com gravíssimas repercus- 
sões nas próximas eieições. 

A solução para manter o 
integral apoio político ao 
Governo é a imediata cria- 
ção de um Novo Partido Po- 
lítico igualmente revolucio- 
nário, uma espécie de linha 
auxiliar de fato e de direito 
da ARENA, pois abrigaria as 
lideranças dessidentes e os 
grupos conflitantes do inte- 
rior sem a quebra da ordem 
e da normalidade politica do 
País. 

Sabemos que o atual pro- 
cesso de escolha de candida- 
tos é sumário e não resulta na 
maioria dos casos de uma to- 
mada prévia de opiniões ou 
de votos. Divesos aspectos de- 
vem ser analisados, pois sur- 
gem outros competidores, e 
ninguém quer aceitar os in- 
convenientes da decisão e as 
incompatibilidade dela resul- 
sultante. Então transfere se 
para o eleitorado a tarefa de 
decidir, ou melhor dividimos 
a ARENA e até fortalecemos 
o M.D.B. o que é lamentável. 

Temos reconhecer que a 
sublegenda vem fragmentan- 
do muito mais a ARENA 

do que o M.D.fe., pois ninguém 
nesses sertões do Brasil plei- 
teia sublegenda pela Oposição, 
somente em rarissimas ex- 
ceções. 

Buscamos permanentemen- 
te atingir o^ objetivos de um 
país democrático identificado 
com a paz, 'justiça, liberdade 
e a segurança de todos os 
brasileiros. Por estas razoe" 
a criação de mais um Partido 
Político é meta imprescindí- 
vel a consolidação do regime 
democrático e dos essenciais 
objetivos da Revolução. 

Nosso processo desenvolvi- 
mentista não pode ser contido, 
estamos diante dos desafios 
do futuro e as nossas perspe- 
ctivas asseguram a necessi- 
dade da conciliação e da uni- 
ão de todos. 

Devemos analisar realisti- 
camenteos erros da sublegen- 
da para não repeti-los no fu- 
turo, pois em nosso Estado 
durante a recente campanha 
eleitoral as íncoi-veniências 
desse instituto que provocou 
a divisão das forças políticas 
e entrechou as lideranças da 
ARENA do Maranhão. 

Lançamos nesta oportuni- 
dade um apelo às autoridades 
competentes, a fim de que as 
Comiosões que estudam esse 
assunto decidam pela supres- 
são da sublegenda e obede- 
cendo aos interesses do Go- 
verno Revolucionário e do 
País seja criado mais um No- 
vo Partiao Político consubs- 
tanciado nas elevadas aspi- 
rações democráticas do povo 
brasileiro. 

Senado Federal, D*7., 

dezembro de 1972 

Hermes Santos 

: pressa. "Pouco importa - disse 
queessa espada de Damocles 
tenha sido empunhada, 

pelo menos no Governo a- 
tual. Ela existe em seu esta- 
do potencial". 

Disse ainda o Ministro que 

"Não estais intimado. Mas, sem 
medo nem mancha, como o 

cavaleiro medieval continuais 
a garantir o cidadão contra os 

abusos do Estado e da prepo- 
tência. O respeito e a confi- 

Os setores ligados à agri- 
cultura mostram-s apreensi- 
vos com o retardamento da 
estação chuvosa em toda a 
região marenhense do Tocan- 
tins e até mesmo na chamada 

zona do sertão. Queixam-se 
produtores e beneficiadores 

ança que nos tributam em to- 
dos os recantos da Pais são 

prêmios da vossa bravia sere 
na, sem vacilações nem fan-l 
farronadas." 

do arroz, principalmente, que 

muitas plantações já foram 
sacrificadas pela falta das chu- 
vas e que não vale a pena o 

replantio se o tempo persistir 
assim. Por entro lada, sabe-se 
que chove copiosamente na 
chamada Baixada e nas ma 

ta do Pará. 

Nos setores urbanos o re- 

tardamento das chuvas vem 

ocasionando forte onda de ca- 
lor causadora de repetidos 
caso» de desastre infantil. 

tm de Saúde S. Vicente Ferrer 

Credenciado pelo I.N.P.S. 

Expresso Mineiro Ltda. 

Rua Simplício Moreira, 1740-Fone 341. 

Imperatriz — Maranhão 

Refletindo o progresso de Imperatriz para todo o território 

brasileiro, o EXPRESSO MINEIRO vem de público neste 

final de 1972 desejar um Feliz Natal e um próspero Ano 

Novo a sua intensa clientela, amigos e a população de Im- 

peratriz e de toda a Região Tocantina. 

EXPRESSO MINEIRO 

eficiência em transportes rodoviários 
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Mensagem Natalina 

Penkorado pela dUtinção da konroia outorga de repreientante 

do povo à Câmara de imperatriz, meu* voto* nèite J\'atal *ão de que 

o M-enUto-dbeu*, de Sua (Eeatl[içada Aianjedoura, eiparja bençõe* de ie- 

licidade* a todo* amigo* e de que o J^atal e o c4no J^ovo traga a Paz 

t o cdmor ao* J^are* regido* pela cQição Zbivina. 

c4tencio*amen te 

NÉLSON MARTINS BANDEIRA NETO — Vereador 

  

_ 

A 

Construtora TratexS. A. 

Olá enéejo da aproximação da data maxima da 

criótandade, deóeja a todoó um 

Feliz Natal e um Ano Novo 

cheio de ielícidaded. 

NA POLICIA: 

Página 6 

■ ■ ■■ 

A delegacia de polícia de 
Imperatriz registrou na sema- 
mana que passou um suicídio 
e duas mortes causadas por 
acidente de trânsito. 

Creusa Alves Gruimarães, 
23 anos, solteira, residente na 
travessa Magalhães de Almei- 
da, no centro da cidade, pra- 
ticou um ato que abalou seus 
familiares: entrou em seu 
quarto, retirou um revólver 
calibre 38 do guarda-roupa, 
apontou a arma contra o ou- 
vido e disparou. O tiro cha- 
mou a atenção dos parentes 
que correram para saber o 
que tinha acontecido com 
Creusa Alves. Depois de ar- 
rombar a parta do quarto, en- 
contraram a jovem estendida 
na cama, a arma de lado e o 
sangue que jorrava do corpo. 

Na polícia a família de Creu- 
sa Alves alegou que a jovem 
já tinha tentado o suicídio ou- 
tras vezes. 

O TRANSITO MATA 

Domingo último, por volta 
das 15,30 horas, o escrivão 
da delegacia de polícia, Alti- 
mar Gonçalves Paiva, junta- 
mente com saldados da PM 
campareceram no Posto Fis- 
cal do Bananal para registrar 
a morte de um desconhecido 
altura mediann, cor morena 
que foi atropelado por um 
veículo na rodovia Belém- 
Brasilia. Segundo testemunas, 
a vítima precipitou-se na pis- 
ta, causando embaraço ao 
motorista que terminou atro- 
pelando-o o desconhecido te- 
ve morte imediata no local 
do acidente, enquanto a polí- 
cia conseguia apurar que se 
tratava de um vaqueiro que 
trabalhou na fazenda de dona 

Olívia, no lugar Piquizeiro. 
Ainda na rodovia Belém- 

Brasília, no dia seguinte, se- 
gunda-feira à noite, a polícia 
foi avisada da morte de An- 
tônio Joaquim de Sousa, 36 
anos, natural do município de 
Presidente Dutra, resultante 
do excesso de velocidade dp 
camioneta que o conduzia a 
Imperatriz. Segundo apurou a 
polícia, Antonio Joaquim via- 
java na camioneta de sua pro- 
priedade, sendo o veiculo gui- 
ado por José ou João de Tal. e 
quando se apraximava do po- 
voado "1600" o motorista per- 
deu o controle de direção e 
chocou-se violentamente con 
traa traseira de um caminhão 
que se encontrava estaciona- 
do na pista. 

Ante o impecto do choque, 
a frente da camioneta ficou 
em situação imprestável, cau 
sando a morte de Antonio Joa 
quim de Sousa por esmaga- 
mento do crâneo e escoria- 
ções por todo o corpo. O mo- 
torista saiu ileso do acidente 
e evadiu-se do local, mas está 
sendo procurado pela policia 
para prestar depoimentos. 

Aviso importante 

Avisamos aos interessa- 
dos que a partir do dia 2 de 
janeiro do próximo ano, se- 
rá iniciado o curso de corte 
e costura, com lições fáceis 
e bem resumidas. Para me- 
lhores imformações procure 
«Atalier da Moda», de D. 
Francisca Pereira Mota, à 
rua Simplicio Moreira, 1695, 
próximo á Tipografia Violeta 

r 
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Armazém 

Paraíba 

Deseja a seus amigos e clientes 

votos de BOAS FESTAS e um 

ANO NOVO repleto de 

prosperidade. 

I 
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NATAL 

A. data máxima da cristandade é comemorada por to- 
dos os povos da terra. Cada um à seu modo, com seus 
costumes tradicionais, com súas roupas diferentes em cada 
lugar, comidas e bebidas variadas, canções e danças, todos 
saúdam o* nascimento de uma criança, o Menino Jesus. Po- 
rém, não , são os presentes nem os doces, não são os pa- 
peis coloridos nem bolas das árvores de Natal, que repre- 
sentam o espírito da festa no seu sentido mais humano e 
puro, O mais importante, o que não poderá jamais ser 
igualado pelo diamante mais precioso, nem pelos mais 
caros prese;ites é o sentimento que cada um de nós leva 
dentro do coração Este sentimento de amo»*, de fraterni- 
daue, não se desgasta com o tempo, não fenece e não 
muda de lugar, está sempre dentro do nosso coroçâo. 
Muitos poetas e escritores já tentaram descrevê-lo em 
vão, pois, nãi existem palavras para figurar um sentimen- 
to que aquece o coração e é também um pouco divino, 
porque vem de Deus e faz com que Dêle nos aproximemos. 

Contudo, existe uma razão muito importante para 
que neste dia todos os homens da Terra tornem-se dóceis 
e compreensivos ( mesmo aquêles que se dizem alheios à 
religião ), como que tocados por um fluido mágico, sen 
tem que paira algo de diferente no ar e transformam-se, 
sem saber por que, tentando acompanhar a sinfonia da na- 
tureza, que se manifesta através dos pássaros e das flores. 
Basta observar os homens mais rudes, aqueles que apa- 
rentam maior indiferença e veremos que neste dia êle s nos 
parecem menos rudes e como tudo, tentando acompa- 
nhar a modificação que todos sentem e não conseguem 
explicar. 

È a recordação da infância, o amor pelos filhos, por 
nossos semelhantes, é a saudade grande dos tempos idos e 
a vontade imensa de ser bom. Bom como uma criança, 
pura e inocente, que só quer o bem Jos outros porque só 
tem amor no coração. 

Mas acima de tudo, é a vontade de cada um parecer- 
se, por pouco que seja, àquele Menino que nasce. O Me- 
nino que cresceu, estudou e espalhou sabedoria por toda 
a Terra. O Menino que trabalhou e sofreu, foi adorado 
mas também foi injuriado, foi compreendido e injustiçado, 
foi bendito e amaldiçoado. 

Passam os anos e cada vez mais, aumenta a admira- 
ção da humanidade por este Menino, que ensinava a amar 
e não perdeu jamais sua pureza, por mais que o injurias- 
sem e o ofendenssem. Sua persistência e Sua Fé eram 
inquebrantáveis' porque Êle sabia porque tinha vindo e 
conhecia o valor e a eternidade da Sua obra. 

E hoje mais uma vez compreendemos porque todos 
nós, sem inveja, queremos ser, mesmo que um dia por ano, 
parecidos com Aquele que nos ensinou a jamais deixarmos 
de ser crianças dentro dos nossos corações. 

Feliz Natal, crianças de todas as idades! 
( Mensagem de Natal enviada em nome de todos os 

professores, estudantes e funcionários do Campus Avança- 
do de Imperatriz - Universidade Federal do Paraná - 
Projeto Rondon ) 

OZIAS EDUARDO HAPNER 
Diretor do Campus — 

Dr. EDIVALDO CUNHA AMqRIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.094 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ — MARANHAO 

Notícias de Belém 

BELEM(DO correspondente) 
Recentemente esteve nesta 
capital o Ministro Jarbas Gon- 
çalves Passsrinho, da Educa- 
ção e Cultura, que viera a 
Belem paraninfar Jarbas Pas- 
sarinho Júnior quando da sua 
colação de grau em Medicina, 
pela Universidade Federal do 
Pará. 

« Se, eu fosse o dono des- 
te cursinho, começava a me 
preocupar. O novo tipo de 
vestibular acabou com as pro- 
vas que eram verdadeiros 
massacres, usando o sistema 
de classificação e não de e- 
liminação. Hoje, um bom a- 
luno do curso médio terá 
chances de entrar para a Uni- 
versidade sem recorrer ao 
cursinho cujo « impoeio » 
a Reforma está acabando. 
Mas que substituirá porque 
sempre existem os alunos 
preguiçosos que querem re- 
cuperar rapidamente o tempo 
que perderam no colégio ». 
Foram as palavras do Ministro 
ao passar por ura cursinho 
de vestibular onde uma placa 
anunciava « aulas pela manhã 
à tarde e à noite », quando 
trafegava pelas ruas da capi- 
tal em carro oficial do Gover- 
do Kstado. 

BELF.M (do correspondente 
—A UFP formou 710 profissio- 
nais liberais no ano de 1972 
204 novos médicos. Dentre 
eles o «p íncipe» Mário da 
Rocha Cortez. 

BELEM (do correspondente) 
A Lídder táxi aéreo, prome- 
teu para breve uma agência 
nesta capital. No Brasil, a 
tradicionalíssima empresa, é 
a única no ramo a operar 
com jato puro. 

BELEM ( do correspondente) 
— Uma preocupação intensa 
envolve as autoridades do 

Seja um futuro Oficial, Jovem Brasileiro 

ESTUDE POR CONTA DO GOVERNO FEDERAL, ingres- 
sando na Escola de Especialistas de Aeronáutica ou no Cur- 
so de Formação dos Sargentos ido Exército Brasileiro. 
Elas farão de você em apenas 24 meses, um Sargento da 
FAB e Técnico de Vôo ou Terra ou Sargento do Exército. 

Futuros Oficiais da FAB ou EXÉRCITO. 
t • » 

Não é preciso apresentar qualquer diploma 

Idade de 15 até ?3- anos incompletos. 
Solicite gratuitamente, jor carta, as instruções neces- 

sárias, de acordo com a Portariá n0 371-GM/3 do Ministé- 
rio da Aeronáutica e Instruções do Ministério do Jíxécito, 

No seguinte enderêço: 
Preparatório Aviação Militar 
Rua Felipe de Oliveira, 21 - 2o andar (olOOl) 
São Paulo - Copital 

PREENCHA URGENTEMENTE O CUPOM ABAIXO 

Nome: 

Rua:  N0 APTO. 
(Enderêço por onde passe o carteiro) 

Bairro Cidade Estado 

Caixa Postal.....   Código Endereçamentp Pcstal N0__ 

Idaie _ Grau de instrução  

HOSPITAL ST A. TEHEZA 

(CREDENCIAÜO PELO INPS) 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

Rua 

L&SORATORBO - RAIO X 

I ii Lrír.cl Procópio, 195 — Impratriz—Maranhão 

DET no sentido de debelarem 
o alto índice de colisões, 
desastre automobilísticos que 
aumentam, pavorosamente, a 
cada instante na capital ma- 

rajoara. Raras são as edições 

extraordinárias dos reportes 
de rádio que não seja anun- 

ciar um acidente de transito. 

HOSPITAL SAQ RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LBORATÔRIÜ DE ANALISES LlNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE ^ 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de ftoieto 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatolcgia-Ortopedia — Der- 
matolcgia-Pediatria—Clínica Geral—Dçenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

l 

HRMRZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 


