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

ANO III Imperatriz (Ma.), 31 de Dezembro de 1972 N0. 127 

0 que há com a Camguru? 

Interronpida por deficiência 
de espaço, voltamos com a 
prometida série de reporta 
gens sobre o pue se passa nos 
bastidores da Colonia Guru- 
pi, entre os colonos filiados 
à CAMGURU e a direção do 
Projeto ora representado pe- 
administrador Enilson Rocha. 

Chegada de surpresa ao lo- 
cal e de imediato frente a 
frente cora dirigentes da Coo- 
perativa, o que constatou a 
reportagem é que nenhum dos 
entrevistados tem noção da 
importância de seu papel den- 
tro da entidade. Para usar- 
mas um expressão muito em 
voga, pareceram-nos todos 
teleguiados" impressão que 
ser obusteceu quando inter- 
vindo no diálogo entre o re- 
pórter e o vice-presidente da 
Cooperativa, Manoel Euzébio, 
o conselheiro José Manoel 
Santana autoritariamente fez 
afastar o vice-presidente es- 
clarecendo que "só podiam 
conversar depois que ouvis- 
sem umas nessoas e reunissem 
os colonos". Solicitado a fa- 
zer essa reunião fugiu ao pe- 
dido alegando que isso ia de- 
morar pois precisavam pri- 
meiro tratar do que ia decla- 
rar" (sic). E a nossa impres- 
são do despreparo e do afas- 
tamento dos colonos da dire- 
ção da CAMGURU se afirmou 
quando êsse mesmo conse- 
lheiro, interrogado sobre se 
a Cooperativa estava dando 
lucro ou prejuízo respondeu: 
"nós não sabemos; a diretoria 
da Cooperativa era o Dr. Ivo 
e o Sr. Galdino: agora é o Sr. 
Enilson. Todo o serviço é fei- 
to no escritório da Bolonia e 

nós só somos reponsáveis de | funcionário da Canguru - "não 
boa fé, porque não sabemos | sei de nada 
do que passa lá dentro." Pa- 
rece-nos que nlgo temeros, 
foi ainda José Manoel que a- 
cresentou: "vamos até à jus- 
tiça para denunciar as irre- 
gularidades; eu mesmo já to- 
mei dinheiro emprestado a 
juro aqui a particulares, mas 
não digo a quem; tenho as 
provas". 

Já o vice-presidente Mano- 
el Euzébio, antes da interven- 
ção de seu companheiro, a- 
penas nos disse que não sabe 
esclarecer nada mas acha 
"que como está não pode fi 
car". Perguntado sobe onde 
acredita estar a origem do 
erro que diz existir esclare- 
ceu ingenuamente que "tudo 
começou quando o Sr. Enilson 
proibiu o uso dos caminhões 
da colonia para o transporte 
dos colonos (crentes) em suas 
pregações domingueiras nos 
arredores da colonia" - Igno- 
ra certamecte que êsse tipo 
de transporte de passageiros 
é proibido pelo Bódigo de 
Trânsito. 

Daremos a seguir um resu- 
mo das declarações dos co- 
lonos ouvidos em suas casas 
ou no Armazém de abasteci- 
mento da Colônia. Cícero Cruz 
que é çolono de 1.961; a pri- 
meira casa construída ali. 
"Não sou contra ninguém; pa- 
ra mim tudo está bem; antes 
eu trabalhava para os outros, 
agora estou no que é meu; 
posso vender minha colheita 
a quem quizer e não sou o- 
brigado a entrega-la à colô- 
nia." 

José Ferreira Albuquerque: 

Roseno Sousa e Silva - que 
está na Colônia desde janei- 
ro de 1964, dia que vem pro- 
gredindo pois vivia de garim- 
pos e roça; hoje tem o que é 
seu e tem apôío da Colônia; 
já foi um dos que conseguiu 
financiamento através da Con- 
federação. É verdade o em- 
préstimo de dinheiro a juro 
por funcionário da Colônia 
aos lavradores: não deu o 
nome. 

Vicente João: que não é co- 
lono, segundo nos disse, mas 
estava presente quando de 
nossa estada no local escla- 
receu que o incêndio denun- 
ciado no chamado Pequeno 
Relatório (já divulgado) não 
tem caráter criminoso. Foi 
proveniente do descuido de 
vaqueiro que tocou fogo na 
pastagem em tarde de vento 
forte que levou o incêndio a- 
té ao campo experimental da 
Colônia (administração). Ape- 
nas uma casa anteriormente 
abandona, mas naquele dia o- 
cupadade favor por um re- 
cém-chegado foi atingida. A 
administração deu abrigo à 
família desalojada. 

Existe uma outra versão de 
que o fogo se propagou gra- 
ças à imprudência de um ga- 
roto que o ateou; e que a ma- 
deira queimada era apenas 
refugo, abandonada no mato 
mas àquela altura de pro- 
priedade da Colônia não da 
Cooperativa. 

Comontando 

-continua 
mero. 

no próximo nú- 

O Pastor e seu Rebanho 

• "O vigário de Montes Altos, 
Frei Aristides, ultimamente tem- 
-se preocupado mais com o- 
corrências do público do que com 
sua missão de pastor da Igreja. 
Esse comportamento tem sido 
tão ridículo que ele vem acom- 
panhando as concorrências po- 
líticas, chegando a oferecer len- 

ços para os fracassados nas úl- 
timas eleições e parabenizando 
os vitoriosos, alegando que suas 
obras em construção estão pa- 
ralizadas, pois os canos estão 
entupidos pelos candidatos que 
perderam *' 

A declaração acima é de dona 
Laura Rocha Ferraz, que acres- 
centou: 

"Outra coisa: domingo atrasa 
do (dia 17), Frei Aristides foi 
autor de um fato estranho den- 
tro aa Igreja - enquanto ele ce- 
lebrava a Missa, uma estudante 
deixou de receber a comunhão, 
simplesmente porque era filha 
de um político da oposição " 

Disse mais dona Laura Ferraz: 
'Muitas famílias estão dei- 

xando de comparecer à Igreja 
de Montes Altos para não ou- 
vir ele falar de suas próprias 
filhas." 

Finalizando suas denúncias 
contra o comportamento de Frei 
Aristides naquela cidade, acres- 
centou dona Laura: 

"Ante o descaso daquele vi- 
gário, Frei Alberto deixou de 
visitar esta paróquia. Motivo: 
enquanto Frei Alb - rto dava con- 
sultas e remédios gratuitos a in- 
digentes, Frei Aristides investi- 

gava quem quem eram os 
béneficiários pois, do contrário, 
as amostras grátis seriam reco- 
lhidas e vendidas posteriomente. 
É preciso que se faça alguma 
coisa. E preciso que esse repre- 
sentante da Igreja reconheça 
seu papel de pastor de almas e 
não de pertubador da paz nos 
lares de Montes Altos " 

Os novos Territórios 

O anteprojeto do deputado 
Siqueira Campos (Goiás) que 
formula a redistribuição geo- 
gráfica do Brasil está sendo 
incentivado pelo Governo re- 
volucionário. Eis a relação dos 
novos Territórios Federais a 
serem criados: 

O Território do GURUPI, 
que terá 1MPERÁTRIZ como 
Capital, será constituído de 
uma área de aproximadamen- 
te 257 mil quilômetros qua- 
drados das terras do Mara- 
nhão. Três outros. Estados do 
Pará: Xingu Tapajós e Trom- 
betas. Na Amazonas seriam 
criados os territórios em ho- 
menagem aos rios locais: Pu- 
ros, Madeira, Manicoré, Juru- 
á e Rio Negro. Enquanto is- 
so, seriam criados duas areas 
distintas no Estado de Mato 
Grosso, os territórios de A- 
raguaia, capital Barra do Gar- 
ça, e Alinos, capital Cuiabá, 
isso é, a capital do Estado 
ficaria com Campo Grande, 
maior cidade matagrosense. 

» Jurivê 

Recebi de meu amigo f professor Milton'Ayres da 
Silva, o livro CAMINHOS DE OUTRORA que é um diá- 
rio de viagens efetuadas nos anos de 1920 e de 1928 e 
1929 pelo falecido pai do ofertante, o renomado médico 
portuense Francisco 'Ayres da Silva que viveu de 1872 a 
1957. 

As primeiras anotações (1920) repontam-se a uma 
viagem de «bote» entre Porto Nacional e Belém, enquan- 
to as outras (1928/1929) são fruto de observação do au- 
tor numa longa e heróica viagens pelos sertões de Mi- 
nas Gerais, Bâhia e Go"" ás, conduzindo um caminhão e 
um automóvel, os primeiros (automotores a passarem por 
aqueles rincões e chegar a Porto Nacional. 

Ambas as viagens fon^ feitas pelo popular Dr. Chi- 
quinho visando o conhecimento do» LasyjÃ que deve- 
riam ser equacionados e solucionados «para se" promover 
a integração amazônica com a que êle designava CIVI- 
LIZAÇÃO OUTRA (a litorânea): a navegabilidade do To- 
cantins e sua ligação com bacia do São Francisco». 

Dessa obra próstuma, não poderíamos deixar de des- 
tacar para conhecimento dos que hoje desbravam a Ama- 
zônia êsse trecho que (escrito em 1920) mais parece uma 
profecia: «DIR-SE-IA QUE DEUS CRIOU ISTO AQUI (a 
Amazônia) PARA FAZER A FELICIDADE DE MILHA 
RES DE ENTES, E MAIS CEDO OU MAíS TARDE, TAL 
DESÍGNIO SE COMPLETARÁ 
ÇAO OUTRA». 

COM UMA CIVILIZA- 

A cigana me contou: nomes já cotados para o futu- 
ro secretariado municipal - Pro.f. Roberto Dias (Educa- 
ção); EngS Edmilson Veras (Via áo) e José de Jesus Ba- 
talha Filho (Administração). N o sei se a cigana me en- 
ganou. 

Continua a briguinha Estado-Municipio em torno do 
I.C.M. embora decisão decisão do Supremo Tribunal, a- 
preciando um caso de São Paulo, no sentido de que não 
pode o Estado, em qualquer hipótese, reter as cotas da- 
quele imposto pertencentes ao município. 

Um funcionário de destaque na Prefeitura de Impe- 
ratriz estaria cotado para o secretariado municipal de 
Porto Franco. 

Funcionando o Iníerubano 

Çomo foi programado, já se encon-I vem sendo insistentemente procura- 
tra em funcionamento o serviço de 
de ligação telefônica entre Imperatriz 
e as principais cidades do país. ainda 
que não inaugurado oficialmente; ce- 
rimonia prevista para o próximo mes 
'de janeiro. Informações prestadas à 
reportagem garantem que o serviço 

do. especiaimente entre os meios 
bancário e comercial, graças a rapi- 
dez e perfeição proporcionadas ao u- 
suário do telefone agraciado ainda 
com a economia do que seria dis- 
pendido em viajem custosas a Bra- 
süla, Rio, Recife e outras praças. 

ACONTECEU EM IMPERATRIZ: 

0 PRIii 

41 

O primeiro cidadão brasi- 
leiro a ser beneficiado pelo 
Fundo Rural nasceu de um 
parto normal no dia 29 último, 
exatamente às 13,40 horas, no 
primeiro hospital da pré-Ama- 
zônia, o Hospital Otávio Pas- 
sos, em Imperatriz. Os pais a- 
colheram a idéia de batizar o 
nasciturno com o nome de 
EMÍLIO, uma sincera home- 
nagem ao presidente da Re- 
pública, Emílio Garrastazu 
Mêdici. Até a noite de ontem, 
Emílio Alves de Lima passa- 
va bem, juntamente com sua 
mãe, sra. Maria Livramento 
Àlves de Lima, e continuam 
sob assistência médica no 
hospital do Funrural- 

Um detalhe colhido pela re- 
portagem, apurou que dois ci- 
dadãos vibraram com o nas- 
cimento do futuro cidadão 
Emílio. Trata-se do lavrador 
Ãntonio Lima, pai do goroto 
que demonstrava otimismo 

>4 

quando viu a mulhei* 
qualificável assistência mé- 
dica antes e depois do parto. 
Não se falando no competen- 
te médico Ãndré Albuquer- 
que, Obstétra e Ginecol gista 
do Hospital Otávio Passos 
que comandou o^ 
interessado nos mínim! 
talhes no nascimento c 
dadão Emílio. 

Neste final de ' 72, nc 
sinceros votos para o dr. Àn- 
dré Albuquerque e seus au- 
xilíares do primeiro hosyítal 
da pré-Amazônia. Qu^do a 
assistência médica é um dos 

principais fotores inf^a-estru- 
turais em nossa Região, dese 
jamos que este ano novo de 
73 represente condições 
trabalho e funcionalidade t 
sistencias aos habitantes da 
roça e á classe humilde desta 
cidade que começa a ter ar 
de metrópole. 

DIA 2: 

BANCOS SOMENTE A TARDE 

Em circular que recebeu o n0 76, de 20 dezembro expirante, o Banco Central do Brasil determinou que o EXPE- 

DIENTE BANCÁRIO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NO DIA 2 DE JANEIRO, SÒMENTE TERÁ INICIO ÃS 

14 catorze horas. Logicamente a decisão será acatada, pelos 3 Bancos desta cidade. 
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Estão já bem adiantadas as 
conversações a respeito da 
criação de uma de uma Fun- 
dação Educacional de Impe- 
ratriz. Em diversas reuniões 
da semana passada foram dis- 
cutidos vários pontos impor- 
tantes, tais como, as dotações 
iniciais, patrimônio, lei muni- 
cipal, apoio governamental e 
principalmente o campo de 
ensino que abrangerá. Pelas. 
necessidades d^ o- 
pinião geral está em torno do 
funcionamento de uma Facul- 
dade de Educação (formação 
de professores de nível su- 
perior) e também Ciências 
Econômicas ou Administra- 
ção. Apoiando a idéia, estão 
todos os homens que se preo- 
cupam com os altos destinos 
de Imperatriz, o Portão da 
Amazônia, entre eles Sebas- 
tião Regis de Albuqurque, I- 
van Paiva Assunção, José do 
Espirito Santo Xavier, o in- 
cansável José de Ribamar Fi- 
quene, Benedito Ferreira e 

a 
*1 

muitos outros. Na última reu- 
niâo. realizada na séde do 
Campus Avançado de Impe- 
ratriz compareceu, com gran- 
de proveito para a reunião, 
o advogado maranhense Sal- 
vo Dino, que entre outras a- 
firmações disse que é inten- 
ção do Secretario de Educa- 
ção Carlos Magno Bacelar vir 
a Imperatriz no início de Ja- 
neiro, éspecialmente para cui 
dar deste importante assun- 
to. Estavam também presen- 
tes Augusto César Magalhães, 
dirigente da Telma e o Dire- 
tor Gampus Proí. Ozias Edu- 
ardo Hapner que está sendo 
estimulado a assumir a pre- 
sidência da Fundação a ser 
criada) 

Como notam os leitores, es- 
ta é mais uma iniciativa da 
comunidade demonstrando a 
força e a pujança de Impe- 
ratriz, coração do Gigante 
Adormecido, que está pulsan- 
do cada vez mais rápidamente 

Crime no torneiro Cocai 

Por motivos ainda não su- 
ficientimente esclarecidos, foi 
abatido a tiros de revolver no 
Tugar denominado Primeiro 
Cocai, deste município, o Sr. 
Francisco Chagas da Costa, 
natural do Piauí, em transito 
por aquele povoado. 

As primeiras versões nar- 
ram que o homicídio talves 
se tenha dado por ciúmes ou 
para facilitar um assalto, vez 
que o revolver e outros ob- 

jetos da vitima foram tirados 
do mesmo. Estão apontados 
como autores do assassinato os 
indivíduos Gregorio e Fran- 
cisco de Tal. Também é acu- 
sada a mulher de nome Emi- 
lia com quem a vítima dei- 
xou uma festa momentos an- 
tes de receber os tiros que 
lhe roubaram a vida. Admi- 
te-se que Emilia tenha leva- 
do Prancisco Chagas ao lo- 
cal onde já os assassinos os 

Imposto de 

Renda mais cedo 

26 de março será a data- 
-limite para apresentação da 
declaração do Imposto de 
Renda, para quem ganhou 
em 1972 mais de 7.600,00 e 
tem imposto a pagar ou a 
receber de volta. Quem for 
obrigado a fazer declaração 
mas estiver insento do im- 
posto, pode apresentar a de- 
claração até 72 de abril, se- 
gundo informou a Superin- 
tendência da Receita Federal 
de São Paulo. 

Para que os contribuintes 
possam gozar do desconto 
pelo pagamento do imposto 
no ato da apresentação, de 
janeiro a março (8% em ja- 
neiro, 6% em fevereiro, 4% 
em março), a Receita Federal 
pretende que todos recebam 
os formulários próprios até 
15 de janeiro em seus do- 
micilios bancários (agência 
onde foi entregue a decla- 
ração deste ano), e está so- 
licitando aos empregadores 
que forneçam os compro- 
vantes de pagamentos de sa- 
lários antes do final de ja- 
neiro. 

Dr EDIVALDO CUNH^ AMORIM 

ADVOGADO , 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.638 
IMPERATRIZ MARANHA O 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

aguardavam. A polícia está a- 
purando tudo, com inquérito 
já em andamento. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

Credenciado pelo IN^S a em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR 00 ESTADO 
, Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

UBORATORIO DB ANALISES C ÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Rllth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do iomem - Obstetrícia—3inecológia—Traumatologia-Ortopedia— Der- 
-^^cqia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

Um serviço cuja necessi- 
dade é cada vez mais impe- 
riosa em Imperatriz é o de 
Limpeza Pública, tantas ve- 
zes reclamado através destas 
colunas. 

Com o cair das chuvas, o 
acúmulo da água estagnada 
ao longo dos passeios, apo- 
drecida até, torna maior a- 
inda essa necessidade. Mas 
não fica apenas nas poças 
d'água a sujeira, está tam- 
bém no lixo atirado ao meio 
da rua, nos montes de barro 
que se avolumam, nos de- 
tritos diversos, de mau chei- 
ro, e até animais mortos que 
deixados no leito das vias 
públicas são estraçalhados 
pelos carros e apodrecem 
sem ter ninguém que os re 
mova. 

Acreditamos que à popu- 
lação da cidade não vai in- 
teressar o motivo porque o 
serviço de Limpeza ainda 
adotado; interesssa, sim, que 
êle venha o quanto antes, 
não apenas-já o dissemos- 
para o embelezamento das 
ruas, para efeito estético, 
mas para ressaltar o nome 
de Imperatriz como cidade 
limpa e, principalmente, no 

l 
zelo pela saúde pública. 

Claro que em parte a cul- 
pa cabe à população que não 
evita às vêzes o derrama- 
mento do lixo na Via públi- 
cas; mas bem orientada, pu- 
nida quar.do necessário, ela 
acabará por entender o valor 
da limpeza das ruas. Aca- 
bará por se convencer que 
"POVO DESENVOLVIDO 
É POVO LIMPO". 

Que cada um faça a sua 
a Prefeitura criando e fazen- 
do funcionar o Serviço de 
Imperatriz; a população aca- 
tando as determinações para 
manter limpa a cidade. 

Fialho volta 
com a policia 

Na manhã de 27 passado o 
Bél. Francisco Florismar Al- 
meida, delegado de polícia, 
reintegrou á frente do Sindi- 
cato dos Trabalhadores Ru- 
rais de Imperatriz a Junta 
presidida pelo Sr. Gustavo 
Fialho, em cumprimento a de- 
terminação dita da Delegacia 
do Ttabalho, em São Luis. 

Como se sabe, a direção da- 
quele Sindicato estava nova- 
mente em poder do Sr. Pal- 
meiras, seu antigo presiden- 
te que retomara o Poder da 
Junta agora reintegrada. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN PS) 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LASORATO^IO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Impratriz—Maranhão 
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TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Vende-se Terreno 

Terra fértil, com água 
abundante, ótima para 
cultura e criatório, me- 
dindo 150 algueires, no 
município Tocantinópolis, 
a 100 Km da sede, à mar- 
gem da Belém-Brasilia. 

Falar com o sr. José 
Madeira Sobrinho, no Fo- 
to Rocha. Av. Getúlio 
Vargas, 1.027 tone 485 

Aviso 

A firma F. N. CL^UDÍ- 
NO ( Nobre - Armações ), 
comunica aos freguezes 
e ao povo em geral que 
o sr. Raimundo Fernan- 
des da Silva, deixou as 
funções de vendedor des- 
ta Organização, não po- 
dendo d'oravanle receber 
qualquer importância per- 
tencente à nossa firma. 

Imperatriz, 27/12/72. 

t. N. Claudino 

Papa rezou pela paz 

Um natal, abençoado, 
para aqueles locais onde 
há guerra, fome, sofri- 
mento e dificuldades, on- 
de se espera a chegada 
da justiça e da paz", fo- 
ram os votos do papa 
Paulo VI em sua mensa- 
gem de Natal, assistida 
por mais de 15 mil pesso- 
as que se concentraram 
na praça São Pedro, na 
cidade do Vaticano. 

Durante a cerimônia na- 

talina, o. pãpa destacou 
em sua oração ' as nações, 
classes e em particular 

por todos aqueles que so- 
frem os horrores da guer- 
ra. Por todos os que co- 

nhecem a solidão, a dú- 
vida, a tristeza. Pelos po- 

bres e infelizes, e por to- 
das as crianças e jovens 
para que a Graça desta 

festa os ajude a crescer 
na fé e na sabedoria." 

Credenciado pelo I.N.P.S. 

Dinheiro japonês em siderúrgica do Pará 

Para estar presente à ce- 
rimônia de inauguração do 
escritório da Nippon Steel, 
Rio de Janeiro o Sr, Shunzoo 
Fujiki. Visitando Belo Hori- 

zonte o empresário japonês 
declarou que a Nippon "po- 
derá perfeitamente associar- 
-se ao projeto de construção 
da usina siderúrgica da ser- 

O V I L Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Qualômcíro I «Ia EK8C - 1 ft - Fone 27U>—Imperatriz—Ma. 

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

Cartas e 

Telegramas 

sofreram aumentos 

A "Empresa Brasileira dos 
Correios e Telégrafos" alterou 
o preço das tarifas postais des- 
de o dia 20 do corrente, com 
aumento de até 300%- A nova 
tabela, que surpreendeu a todos, 
tem a seguinte especificaç~o: 
Cartas e Cartões (simples) - Cr$ 
0,40; Cartas e Cartões (registra- 
dos) - Cr$ 1,00; Aviso de Rece 
bimento - Cr$ 1,00. 

A nova tarifa para expedição 
de telegramas: Telegrama Nor- 
mal - mínima de 8 palavras Cr$ 
1,00 e mais o acréscimo de 25% 
correspondentes a 10% da Pre- 
vidência e 15% para o Fundo 
Nacional de Telecomunicações. 
Para o Telegrama Urgente, se- 
rá dobrado o valor do Telegra- 
ma Normal (acrécimo de 100%) 
e mais os 25% da Previdência 
e F.N.T. 
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Flmdado em 3 de maio de 1970 
Registro n® 136 

Dirctor-Proprietário 
José Matos Vieira 

Diretor e Hedator-Cnefe 
Jurivê de Macêdo 

Colaboradores 
Mario Mazzini 

ra dos Carajás (Pa), que se- 
rá a maior do Brasil. 

TIRAGEM 

1500 Exemplares 
Nut.-cxu trvulso : 0,50 

» atrazado: 0,60 

assinatura anual 30.00 
» semestral 12,00 

Redaç-lo e Oficinas 
Rua Slmplicio Moreira, 1679 

A direção não assumo responsabili- 
dade por conceitos emitidos era artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicadas 

URGENTE 

Veude-se uma Rural 71 
toda equipada. 

. er e tratar no Depó- 
A Nippon Steel é a maior F .o das Redes Mossoró. 

siderúrgica do mundo, acio-r Av. Getúlio Vargas, n9 

nista da Usimina, brasileira, i 548. 

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. — Nâo esqueçam, fica na 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, u-1' 933 — Fone: 476 
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O Progresso 
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Sociedade em foco 

Bom dia, ANO NOVO! Seja bem 
vindo, 1973.. 

Hoje vivemos o final do ano de 1872. 
Não tardará muito para que relógios 
anunciem o último segundo do ANO 
VELHO e o primeiro do ANO NOVO, 
e então tôda humanidade viverá. ^ 
forma diversa, êste c:' ' _ .comen- 
to. Mas todos estarão unidos em um 
só pensamento., em uma só oração... 
em uma só esperança: 

Que antes da conàuista das estré- 
ias, valorize-se o homem. Crie-se a 
Humanidade um novo mundo onde 
predomine FRATERNIDADE, PAZ 
e FELICIDADE... e que hoje com o 
impulso da ciência e o ímpeto da tec- 
nologia; com a insolência dos foguetes 
e a afronta dos Megatons; nesta ho- 
ra convulsa, quando se abalam os es- 
teios da Civilização e ameaçam ron- 
perem-se as fibrss da Humanidade, 
sigamos o exemplo dos nossos ante- 
passados para estímulo dos pósteros 
permitindo: 

—que a máquina tenha tomado ao 
homem o movimento, mas não lhe 
tenha rrebatado a ALMA. 

—que a es atistica tenha conse "ui- 
do aglutinar valores, mas nãq te ha 
simplificado o ser a mera condi, o 
de algarismo. 

— que os ruídos tenham vibrado os 
tímpanos humanos, mas não tenham 
feito o cientista surdo. 

— que o laboratório tenha levado o 
ser humano ao êxito da experiência, 
mas nem sequer lhe tenha feito a 
'-f-plica grosseira 

— que a tecnologia tenha deslnte 

GRAÇA OLIVEIRA 

grado a unidade da matéria; mas não 
tenha fragmentado a unidade do es- 
pírto; permitindo, enfim, que a Ciên- 
cia tenha recondicionado a anatomia 
de tantos corações mas não lhes te- 
nha alterado a capacidade funcional 
ao AMOR AO PROXlMO. 

☆ 
~ Dia 24: 
O Banco do Estado reuniu seus 

funcionários e cientes em uma fina 
e bem servida "ceia" etn sua agên- 
cia. que recebeu uma decoração em 
grande estilo para esse requintado a- 
contecimento, um dos mais sofisti- 
cados deste final de ano. 

☆ 
Já eíntre nós para curtir a trad - 

cional festa do reveillon e o quentís- 
simo carnaval de Imperatriz, o quí- 
mico industrial ADELMAN e o aca- 
dêmico de medicica Clidenor Simões 
Plácido. Boas vindas. 

☆ 
Em Pinheiro, dia 3 ^ A Associação 

Cultural e Recreativa dos Estudan- 
tes de Pinheiro (ACREP) promoverá 
a já tradicional "Festa dos Lavre- 
dos" em homenagem a todos os for- 
mados do ano de 1972. 

Noticiamos com muita alegria a for- 
matura de: Pedro de Sousa Lobato 
José Maria Soares, Maria do Socorro 
Diniz, Maria de Lurdes Fernandes, 
Raimunda Costa Santos Iracilda Ro- 
lim em MEDI INA; Tibério Martins, 
Raimundo Costa Soares E JONOMIA 
M? de Jesus Silva. José Arlindo Mo- 
ta - ODONTOLOGIA; José Jorje Lei- 

PORTARIA 

O Delegado de Polícia de Imperatriz 

CONSIDERANDO a necessidade do estabelecimento de 
uma tabela, que fixe o valor das corridas de taxis; 

CONSIDERANDO que esta tabela deve prever o desgas- 
te dos carros, tendo em vista a má situação das ruas; 

RESOLVE: 

1.° — Aprovar a tabela resultante da reunião entre mo- 
toristas de Taxie e autoridades que representam o Depar- 
tamento de Trânsito nesta cidade, que éa seguinte: 

PRAÇA CASTELO — FATíMA Cr$.:3,00 
ABFOP^STO— FATIMA Cr$.3.00 
po'.iO — FATIMA Cr$ 3,00 
ENTRONCAMENTO — CACAU  Cr$.3,00 
ENTRONCAMENTO — MARANHÃO NOVO Cr$.3,00 
ENTRONCAMEÍWC MERCADINHO Cr$.3,00 

^ CA CASTELO BRANCO—NOVA IMPERATRIZ . . Cr$.4,00 
PRAÇA La-xELE BRANCO — ENTRONCAMENTO . . Cr$.5,00 
PRAÇA CASTELO BRANCO—CACAU < r$.5,00 
PRAÇA CASTELO BRANCO — RODOBRÁS Cr$.5,00 
PRAÇA CASTELO BRANCO - JUÇARA Cr$.5,00 
POR^O—ENTRONCAMENTO Cr$.õ,00 
IgR ;PORTO VELHO — ENTRONCAMENTO Cr$.õ,0U 
.t> , * n ASTELO BRANCO --- MARANHÃO NOVO . Cr$.5,00 

PRAÇA CASTELO BRANCO — 3.° B.E.C Cr$.6,00 
FORA DO PERÍMETRO (valôr Km)   Cr$.l,00 

POR HORA 

HORA RODADA . . .   •. 
HORA PARADA  

•   ' CrS.20,00 
 Cr®.10,00 

2.( — Ficam ainda estabelecidas as seguintes regiões, 
para " .lo desta portaria, ficando, no entanto proibida a co- 
brança de taxa superior a Cr$.3,00, dentro da mesma região 

REGIÃO CENTRO — abrangendo Praça Castelo Branco 
^raça de Fátima - Porto - Aeroporto Velho - Praça Brasil 

REGIÃO ENTRONCAMETO - Abrangendo a Rodoviária 
e adjacências. 

REGIÃO CACAU - abrangendo o Çacau propriamente 
.>0, Estádio Maiigueirão (BOI NA BRASA) - RODOBRÁZ. 

REGIÃO MERCADINHO - FEIRA LIVRE E ADJACÊNCIAS 
REGIÃO MARANHÃO NOVO - Abrangendo Maranhão 

Nôvo e 3.° B.E.Ç. 
REGIÃO NOVA IMPERATRIZ - Abrangendo o bairro de 

Nova Imperatriz. 

3o. — Tods motorista de taxis ficará obrigado a afixar, 
a presente tabela, no seu carro, em lugar visível ao usuário, 
sob nena de multa. 

40 — a presente portaria entrará em vigôr, na data 
de sua publicação no Jornal "O PROGRESSO". 

59 — Revogam se as disposições em contrário. 
Imperatriz. 20 de dezembro de 1972. 

Florismar Almeida 
Delegado de Polícia 

te - ENGENHARIA: Cleber M. Sil- 
va - ADMINISTRAÇÃO; Beatriz Lei- 
te Moreira - ARTES PLÁSTICAS; 
Reinaldo Pinheiro Marques - DIREI- 
TO. Parabéns aos novos doutores 
pinheirenses. 

☆ 
Em férias nos praias paraenses o 

Dr José Delfino íripaúba, acompa- 
nhado de Da. Sebastiana e filhos. 

☆ 
Também nas praias o Prof. Rubens 

Lima e família. Faltou desta vez o 
andefectivel 'comadre Alcides de 
pintas jornadas. 

Treinando para a disputa do cam- 
peonato de 73, passaram o Natal na 
chácara do Sr. Pedro Ramos, os ca- 
nastreiros Jurivê, Chico Cabelo Finoi 

Zé Pereira, Cândido (Baratão) Via- 
na e Àntônio da Covap, além do pró- 
prio Pedro. 

E a propósito da canastra: cuidado 
com a dupla Zé Pereira-Antonio da 
Covap. Olho vivo e mãos nos bolsos, 
que éles estão e tomando mesmo. 

☆ 
De Goiânia, encontram-se passan- 

do férias nesta cidade a jovem aca- 
dêmica de Direito Léa Macedo e seus 
irmãos Haroldo e Fortunato, filhos do 
casal Fortunato e Çarmina Macedo, 
ele chefe do Posto da Receita Fede- 
ral em Imperatriz. 

DR. JOSÉ RIBAMAR FIQUENE 

Aaiversariou no último dia 27 o 
juiz de direito e projes or José de Ri- 
bamar Fiquene, dos colégios da Fun- 
dação Eurico Dutra, de que é tam- 
bém o dirigente máximo no Mara- 
nhão. Dirige ainda em Imperatriz o 
Ginásio Bandeirante. 

Merecedor do respeito e da amiza- 
de dos imperatrizenses, o ilustre a- 
niversariante foi muito cumprimen- 
tado, embora tenha procurado fugir 
às manifestações que com justiça 
lhe eram destinadas. 
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CASAS 

Pernambucanas 

i 

de Imperatriz'cumpri- 

mentam a todos os se- 

us fregueses e amigos, 

augurando ■ lhes um 

venturoso 

1973 

e esperamos merecer 

neste ano, a honrosa 

preferencia que lhes 

foi dispensada no velho 

1972. 

PAZ.ATIOR... 

ECASAPMfMHA 

H 

AGORA SIM! 
O TRIO 
QUE LHE DA 
A COMPLETA 
FELICIDADEI 

E QUEM LHE PROPORCIONA O 32 ELEMENTO. 
A CASA PRÓPRIA, E A COVAP. 
E E I NAO TENHA DÚVIDAS. E VOCÊ TEM 

üü 

anos 

Dara pagar 

TODO O MATERIAL Df CONSTRUÇÃO. 
DE RECONSTRUÇÃO E DE REFORMA. 
ÊSTE PLANO SE APLICA A QUALQUER TIPO 
DE CONSTRUÇÃO: 
HOSPITAIS. HOTÉIS,CASAS COMERCIAIS, ETC. 

ISTO E- 

PARA VOCÊ 
CONSTRUIR 
FOLGADO. 
A SUA CASA. 

ALEM DE SER O MAIOR PRAZO DO BRASIL. 
HA UM DESCONTO BACANA PRAQUEM QUER 
COMPRAR AVISTA. 
E TEM MAIS: VOCÊ PODE FAZER. 
TAMBÉM. SEU PROPRIO PLANO... 
É A QUE TEM O MAIOR ESTOQUE NO GÊNERO 
EM GOIÁS. 
COVAP- E intcgraçio, porqus incantiva a construção, 
COVAP-chagou na Balám-Braaíiia 
a na Transamazdnica. 

Covap 

Lar proprlo... Falicidade para a família. 
Conatrução, Progresso porá o Pais! 
MATRIZ: RUA 20. 809 FONES; 6-2309. 2-3208 e 2-1982 
FILIAIS: EM IMPERATRIZ(Maranhão) E ARAGUAINA 


