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1974: AFCULDADE 
FUNCIONAR 

Ato baixado pelo prefeito José 
Xavier, publicado nesta mesma edi- 
ção, criou o Grupo de Estudos des- 
tinado ao caminhamento de provi- 
dências que objetivam a criação e 
instalação da Fundação Universi- 
tária de Imperatriz à qual estarão 

subordinadas, de inicio, 5 Faculda- 
des; dessas a primeira a funcionar 
será a de Educação, em 1.974 

A Fundação Universitária terá 
seu prédio próprio em terreno do- 
ado pela Prefeitura de Imperatriz 
nas vizinhanças do prédio em cons- 

trução do Campus Avançado. 
O seu corpo docente será forma- 

do por professores da Universidade 
Federal do Paraná, sem ônus para 
o município que manterá a Funda- 
ção em convênio com o MEC, a Se- 
cretaria de Educação de Estado, a 

Universidade Federal do Praraná e 
o Campus Avançado delmperatriz.Ês- 
te terá seu prazo de funcionameto nes- 
ta cidade prorrogado de 5 para 20anos. 

Tudo leva a crer que ainda em 
1973 serão realizados os Exames Ves- 
tibulares 'à Faculdade de Educação 
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Aos nossos leitores 

Problema de oficina esscassez 
de material humano levaram-nos 
à impossibilidade de manter 
em dia a circulação prevista do 
jornal. 

Procurando, todavia, dar a O 
PROGRESSO a estabilidade de 
circulação, um maior número 
de páginas e maior quantidade 
de edições semanais, a direção 
deste Semanário acaba de ad- 

quirir em Belém uma linotipo 
e acessórios gráficos que dentro 
em breve estarão em uso nas 
nossas oficinas. 

A instalação da linotipo e seu 
funcionamento demandarão cer- 
ca de 30 dias; e até lá O PRO- 
GRESSO deixará de circular 
para voltar apenas na sua nova 
fase de impressão que rerá o 
primeiro passo ruma à comple- 

ta isntalação de nossas oficinas, 
de modo a que possamos den- 
tro em breve oferecer a Impe- 
ratriz e à região o jornal que 
elas merecem ter. 

Até lá, amigos; e confiem em 
nós que confiamos na sua com- 
preensão e na aceitação desta 
nossa atitude. 

A DIRETORIA 

OPINIÃO: 

• r 

, Imponente e bonita, a Estação Rodoviária de Im- 
peratriz é uma obra-orgulho da cidade. Mas os ir- 
mãos Guerra que tiveram a coragem de construí-la e 
o nosso confrade Hélius de Monção que tão bem a 
gerencia estão cometendo imperdoável êrro ao permi- 
tir que a Rodoviária se veja aos poucos cercada de 
rústicos e feios quiosques de madeira que tiram, já, 
boa parte da vista global da Estação e contribuem 
para um constante acúmulo de de lixo nas vizinhanças 
obras. Nota-se ademais que os quiosques têm sempre 
a condão de atrair para eles uma freqüên- 
cia pouco elogiável e que, no caso, poderá oferecer 
amanhã à direção da Rodoviária e aos próprios usu- 
ários muitos dissabores. 

PATALOGICA na cadeia TRIBUTAÇÃOEPOLITICA FISCAL 

A inaga Patológica, famo- 
sa bri^3 das estórias do 
Tio Patifas parece que de- 
cidiu fazer um estágio na 
cadeia loc.al onde está cur- 
tindo as mágicas mais im- 
possíveis. 

Com efeito, aí.as piados 
um preso teria fu\?ído das 
grades por um dos respira- 
douros da cela. após serrar 
uma barra de ferro que 
protege a alta e pequena ja- 
nela. Após todo esse servi- 
ço o marginal conseguiu sa- 
ir do quintal do presídio sem 
que o guarda o percebesse. 
Na polícia, no dia seguinte, 
a explicação para a fuga e- 
ra de que um visitante do 
detento teria passado a ser- 
ra ao mesmo dentro de um 

mamão. 
Mas a mágica mais recen- 

te foi ainda maior. O con- 
traventor Bernardo de Tal, 
processado pelo tráfico de 
maconha, simplesmente saiu 
da cela na calada da noite 
sem serrar coisa nenhuma 
sem furar parede, sem ar- 
rombar porta e sem quebrar 
cadeado e — o mais impor- 
tante — sem que seus cole- 

gas de cela e a guarda na- 
da percebessem. A porta 
trancada na noite anterior 
foi encontrada pela guarda 
em perfeito estado, apenas 
o preso desaparecera. PYan- 
camente Madame Mim e a 
Patalógica andam soltas em 
Imperatriz, soltando presos. 
Saravá. meu irmão. 

Contando com a presença de 
autoridades e de comerciantes 
e industriais o Sr. José de Ri- 
bamar Araújo e Sousa, delega- 
da Receita Federal proferiu dia 
2 palestra nos salões do Clube 
Recreativo Tocantins, versando 
sobre "Tributação e Política Fis- 
cal''. No decorrer de sua ex- 
planação que levou cerca de 
uma hora discorreu o Delegado 
da Receita sobre a nova filoso- 
fia do Ministério da Fazenda a 
respeito da arrecadação dos tri- 
butos federais. Disse que de 

1969 para cá houve grande mu- 
dança no panorama fisca', in- 
clusive no que respeita o comer- 
ciante e o fiscal que antes era 
visto com maus 
receio mas hoje 
mo um amigo e 
empresário, do 
comerciante. Hoje, garantiu o 
conferencista, "a nossa missão é 
muito mais de orientação do 
que de repreesão. 

Encerrando a palestra ©Delegado 
Fiscal apelou ao presidente da 

olhos e muito 
é recebido co- 
orientador do 
indusirial, do 

Presos estão com fome 

Vale a pena vacinar 

Devem ter oboservadoque o saram- 
po só dá uma vez. Dificilmente uma 
pessoa que já teve o sarampo terá 
a mesma doença outra vez. Este fa- 
to é explicado pelo aparecimento de 
Imunidade após a doença. Quando o 
micróbio do sarampo ataca uma pes- 
soa, provoca nessa pessoa uma rea- 
ção do organismo, com a ativação 
do sistema de defesa, produzindo 
anticorpos assim formados impedem 
que o agente de infecção determine 
o aparecimento da doença. E o que 
chamamos de imunidade. Ela é es- 
pecífica para cada tipo de agente de 
infecção e só funciona para proteger 
o organismo contra a doença que 
provocou a reação. AsSim quem ti- 
ver sarampo não terá sarampo ou- 
tra vez, mas poderá adquirir outra 
doença. 

Acontece que algumas doenças são 
muito graves e podem determinar a 
morte ou deixar algum defeito, como 
no caso da Febre Amarela, ou Para- 
lisia Infantil. 

Os cientistas descobriram que os 
agentes que provocam as doenças, 
podem ser modificados de modo a 
não produzir doenças mas conser- 
vando a capacidada de determinar as 
reações do organismo para a forma- 
ção de imunidade. Os agentes de in- 
fecção assim modificados são as 
vacinas. 

A vacina é portanfo uma das des- 
cobertas maravilhosas da humanida- 
de. Possibilita que as pessoas fiquem 
protegidas contra uma série de do- 
enças, sem os riscos das mesmas. 

Cada vicina protege contra um 
tipo de doença. 

Existem vacinas que, com apenas 
uma dose coníérem a proteção. En- 
quanto que outras vacinas neces- 
sitam ser aplicadas 2, 3 ou mais. 
vêzes. 

O "SAMARITA- 

NO" ESTÁ FUN- 

CIONANDO. 

A cidade ganhou um novo 
e moderno Hospital e um pron- 
to Socorro com plantão de 24 
horas. O Hospital Samaritano é 
dirigido pela equipe formada 
pelo cardiologista e clínico Clau- 
mir Simões, o ortopedista e 
traumatologista Evilásio Olivei- 
ra e anestesiologista e cirurgião 
Pedro Leão. No Pronto Socorro 
anexo ao Hospital, além desses 
médicos revezar-se-ão no aten- 
dimento continuando os espe- 
cialistas Humberto César (pedi- 
atra), Sebastião Saldanha (uro- 
logista), Itamar Guará (cirur- 
gião) e José Branco (clínico 
e pediatra). 

As instalações do Samaritano, 
na Avenida Luis Domingues, in- 
cluem moderna sala de cirurgia 
com aparelhagem de primeira 

Sexta feira, dia 3, parte da 
manhã. O promotor de justiça é 
procurado pelo delegado auxi- 
liar que lhe vai revelar que os 
presos estão com fome; "na ca- 
deia, hoje. não existe café, nem 
açúcar, nem sabão, nem arroz, 
nem sal. A carne que foi hoje, 
é da pior espécie e tem até os- 
sos e couro de boi. "Adiantou 
a autoridade policial que a Pre- 
feitura não está fornecendo o 
numerário a que se obrigou 
para a alimentação dos deten- 
tos, desde o mês de maio, em- 
ra a prestação de contas exi- 
gidas já tenha sido encaminha- 
da à administração municipal. 
Levado à Secretaria da Prefei- 
tura, o delegado foi informado 
que "talvez o dinheiro só na 
segunda feita; " Na sexta feira 
iam tentar conseguir uma parte 
da verba. 
A arrecadação da cadeia: — 
Paradoxalmente, enquanto os 
detentos passam iome a delega- 
cia arrecadou no mês passado 
através de sua secçio de diver- 
sões publicas cerca ^ onze mil 
cruzeiros recolhidos os cofres 

do Estado, na Mesa de Rendas. 
É de se indagar se o Estado, 
que pode prender mas nãorpode 
condenar à fome, não poderia 
autorizar o emprêgÔ de uma 
parcela dessa arrecadação na 
alimentação dos detentos e lim- 
peza do prédio da cadeia, natu- 
ralmente que mediante cs nece 
ssários comprovantes dos gastos. 

Associação Comercial, presente 
à reunião, no sentido de que 
êsse órgão classista oriente se- 
us filiados contra a sonegação 
de impostos que só é prejudi- 
cial ao próprio sonegador, po- 
dendo acarretar-lhe medidas 
drásticas da parte do fisco. 

No dia 3, contadores radica- 
dos na cidade e a equipe da 
fiscalização federal mantiveram 
uma reunião onde assuntos do 
interesse comum foram infomal- 
mente debatidos. 

ALUGUEL 

Uma casa recem construída 
em local previlegiado, com am- 
plas dependências, para residên- 
cia ou escritório. 

O interessado deverá prjcu- 
rar o Sr. Jurivê Macedo para 
melhores informações, no escri- 
tório "Rubens Lima". 

NOIIA DO CAMPUS AVANÇADO 

Na próxima semana partirá de Imperatriz a 17^ equipe 
deste Campus, que foi dignamente chefiada pelo prof. Dr. Nel- 
son Roseira Gomes que ministrou um brilhante curso para Par- 
teiras Práticas, tendo concluído o mesmo 191 pessoas. 

Paralelamente o Prof. Paulino Kotaka desenvolveu em 
colaboração com os acadêmicos de Medicina, uma Polivacinação, 
que até o dia 04 chegou a atingir 9.100 pessoas, correspondendo 
aproximadamente a 20.0000 doses. 

A 18 equipe, que chegará no próximo dia 08, ministrará 
curso para professores de Português, Inglês, Prática e Ensino, 
estando estas disciplinas enquadradas dentro da area de Co- 
municação e Expressão 

Maiores detalhes e inscrições, na Secretaria da Educaçã, 
com y Prof. Roberto Cassemiro Dias. 

linha e ar condicionado, enfer- 
marias para inteoname»to de 
mulheres, homens e criinças; 
apartamentos totalmente bola- 
dos, confortáveis e até corri a- 
parelhagem de musi-som. D*- 
põe ainda o Hopital de apare 
lhagem de Raio X ondas cur- 
tas e infra vermelhos. 

O corpo de assistência social 
do "Samasitano" é formado pe- 
las dras. Maria Helena Oliveira 
a Maria Teresa Simões. 

UMBANDISTÁS 

Instalam Centro 

Sob a direção do Prof. Joslas San- 
tos será fundado hoje em Imperatriz 
a Cruzada Urbanda do Maranhão em 
ato que empossará a primeira dire- 
toria no auditório do Clne Marabá, 
às 10 horas. A Cruzada terá sua sede 
ocal à rua Ceará, n? 1126, Mercadi- 
n-/4. Seu dirigente esteve pre- 

ces à Prefeitura Municipal onde 
lo. 

se» 
conidou o governante da 
P^1"3 cerimônia de hoji 

cidade 

ESPORTE 

Com o jogo Cruzeiro x 
Corinthlans, na preliminar de Impe- 
ratriz x Vera Cruz terá inicio hoje 
no Frei Eplfanlo a disputa da Taça 
José do E.S. Xavier, em torneio Qua- 
drangular que se prorrogará até o 
próximo 5 de setembro; isto se o tor- 
neio não for Interrompido no próxi- 
mo quando se espera a realização do 
jogo do Moto Çlube, de São Luiz, 
contra uma das agremiações locais. 
Neste sentido, entendimentos estão 
sendo mantidos entr» o clube da ca- 
pital e os dirigentes do futesol Im- 
peratrizense. 
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Mercadinho um lixo 

A expressão popular calha a- 
qui perfeitamente; o Mercadi- 
nho está um lixo 1 

Donas de casa que se dirigem 
pela manhã à feira e aos açou- 
gues daquele logradouro mos- 
tram-se revoltadas com a falta 
de higiene verificada em redor 
do chamado Mercado Novo on- 
de poça de água e detritos são 
vistos em grande quantidade 
numa demonstração de que o 
zelo pela saúde pública ali 
não existe. 

Feirantes ouvidos pela repor- 
tagem esclareceram inclusive 
que uma ordem do prefeito mu- 
nicipal que mandava jafastar 
quiosques localizados nas pro- 
ximidades do Mercado foram 
desobedecidas porque temiam 
seus proprietários que uma vez 
retirados os quiosques e limpa 

a área êles não receberiam per- 
missão para voltar ao local: pre- 
ferem então ficar localizados 
em meio à sujeira, prejudicados 
e dando prejuizo. No caso, o as- 
pecto mais grave é que a rebe- 
lião contra a ordem municipal 
foi comandada por pessoa dire- 
timente ligada à Prefeitura, re- 
presentante do povo na Câma- 
ra Municipal. 

OS OUTROS, TAMBÉM 

Mas a falta de higiene não 
fica estrita ao Mercadinho. Tam- 
bém os açougues e feiras loca- 
lizados no Entroncametto não 
resistem a uma inspeção da sa- 
úde pública que infelizmente 
não se faz presente a Imperatriz, 
a exemplo do que ocorre com a 
SUNAB que não coibe as irre- 
gularidades'nos pesos e medidas, 

nem fiscaliza os preços dos gê- 
neros de primeira necessidade 
que são estabelecidos segundo 
a vontade do vendedor. 

Notícias do LIONS 

O CL-Imperatriz está aguardando 
ainda no mês de agosto as visatas 
dos dos CL-João Maranhão Ayres, 
Governador do Distrito e AuriJlo 
Andrade, Secretário do Lions São 
Luis Centro. 

As primeiras comissões do CL 
Imperatriz ja receberam da diretoria 
encargos a cumprir; e um desses 
trabalhos é estudo de uma campanha 
beneficiente, a primeira a ser pro- 
movida pelos Leões locais. 

MALOCA - Clube fechado 

Está sendo posta em prática 
a seleção de freqüentadores do 
clube Maloca, nas proximidades 
desta cidade. 

Agora só têm acesso aos ba- 
nhos, bailes e demais promoções 
na MALOCA os portadores de 
carteira de sócio do clube. 

Outra modalidade posta em 
prática pelo Sr. José Ataíde pro- 
prietário da MALOCA é a con- 

ta mensal. O associado não pre 
cisa levar dinheiro para as des- 
pesas do dia; no fim do mês re- 
cebe a conta. 

Falando à reportagem o Sr. 
Ataíde esclareceu que essas me 
didas estão trazendo ao Clube 
excelentes resultados pela sele- 
ção dos freqüentadores do tra- 
dicional recanto recreativo. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

Dr. Carlos Gomes de Amcrim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Nelo 

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RABO X 

Rir" Frei Manoel Procópio, 9 —Imperatriz — Maranhão 

Dois componentes do CL Impera- 
triz tiveram nesses últimos dias a 
ventura de ser pai pela primeira vez. 

Trata-se dos CL-Florismar Almei- 
da e José Oliveira Filho. O primei- 
ro recebeu de sua domadora uma 
linda garotinha, e Oliveira foi pre- 
senteado com um menino. Aos com- 
panheiros e suas domadoras os pa- 
rabéns desta coluna que deseja feliz 
e brilhante futuro aos bebês. 

ATENÇÃO 

VOCÊ JÁ TIROU A FOTO- 
CÓPIA DA PLANTA DE SUA 
CASA OU DE SUA FAZENDA? 

— Se ainda não tirou vá a Orgo- 
nizaçâo Contábil São João, à Tra- 
vessa Bom Jesus, 99 (Pça. Çastelo 
Braço), e tire-a, fotecópia da Planta 
de sua casa. terreno, Fazenda, Pôsto, 
enfim qualquer tipo de mapas em 
papel Heliogràfico de qualquer ta- 
manho. 

lmperatriz(Ma),02 de Agosto de 1973 
Organização Contábil São João 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins, 
que foram extraviados os blocos de 
Notas Fiscais SEM USO série «D» 
interestadual de ne 5Ü1 a 750 e de 
1.001 a 1.150; Série «C* interestadual 
blocos de 101 a 150 e 951 a 1.000; 
Série «B» interna de na 1.001 a 1.250 
e de 1.501 a 1.550. 

CarolinatMa), l9 de Agosto de 1.973 
AUTO SUL MARNHÃO LTDA. 

ANÚNCIO PARA QUEM DESEJA ORGANIZAR-SE 

A S T E C — ASSISTÊNCIA TÉCNICA FISCAL E CONTÁBIL 

ALÍNEA — ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

Iniciando suas atividades nesta cidade, comunicam aos Srs. comerciantes, in- 
dustriais e ao público em geral, que estão preparados para prestar assistência contábil, 
fiscal, jurídica, elaboração de projefos para agropecuária e indústria, inclusive assis- 
tência permanente de Imposto de Renda às pessoas fisicas. 

AV. GETULIO VARGAS, 822 — IMPERATRIZ - MÃRÃNHÃO 

Vantagens da SERME: 

Súde-Segurança-Vida 

Diversão e Prêmio 

SOCiEDÃDE MARANHENSE DE SERVIÇOS 
MÉDICOS 

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviços profissionais. J? 
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgênciq 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odontologico inicial, exodontia (ex_ 
trações) obturaçao provisória, obturação plastica, res" 
a amalgama, odonto-pediatria, aplicação de flurêto, 
tartarotomia, limpeza de dentes e HaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Assistência Social; Serviços profissionais. 

DIVERSÃO 

penod QQtia 

legais tem 
estrada de 

norte. 

Com a soa carteira de Sócio você seus depcnd 
acesso ao CLUBE DE ' AMPO ^ s^E. 
Sáo José de Ribamar km 11. Lí,go após a 

Vida 
Auxilio funeral para o socio Cr$ 3.000,00 
Auxilio funeral para a Esposa ou Companheira Cr$ 1.500,00 
Na SEKME você escolhe o médico de sua preferência e é atendi- 
do no seu consultório particular. 

Depconto de 5% na corQpra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias lRVTRaL m.édiante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde E;ia é a maior riqueza que temosl 
1 vite emergèDciai Procure em tempo a SERME 
Adquira o direito de ter saúdel 
r om a SERME nem a morte lhe assusta! 

PRÊMIO 
ssociando-se a SERME você ganha inteiramente grátis um lo- 

te com 10 x 30 
Procure os nossos Escritórios à Av. Getulio Vargas 1344 Fone 135 

y Material Escolar?... ora, vá à Papelaria Violeta 

RRMHZEM 

/ 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Vendo e ouvindo mi"'fim tmiimiB Flagrantes da cidade 
C. SANTUS 

EDUCAÇÃO — Yazigi Nova Forma. 
O Curso Let's have Fun, dado. pelo Yázigi de Imperatriz, 

acaba de ampliar seus métodos nesta cidade com projetores de 
"slides" dando assim maiores condições visuais aos seus alunos. 

Padronização é a meta — A profa. Ma. de Fátima Barguil 
tem em seus objetivos nãó só aperfeiçoar elementos nesta lingua 
comercial como também padronizar o ensino de inglê dando 
um curso intensivo aos professores das escolas secundáriass. 

Melhores funcionamentos — Continuando a profa. Barguil 
afirmou: Estaremos em melhores instalações a partir de agosto, 
já que obtivemos êxito nos nossos trabalhos sem nenhuma falha, 
e, só nos resta agradecer o apoio das autoridades municipais. 

Política — Edis e Secretários visitaram Expo. — No fim 
da semana passada voltaram da capital diversos Edis e Secretá- 
rios. Pprestigiaram a IV Expo no Parque Independência. Um 
trabalho arojado da' SAGRIMA para maiores desenvolvimentos 
da pasta do dr. Lourenço Tavares, Secx-etário da agricultura. 

Diversos — Diretores Retornam — Os diretores deste se- 
manário "O PROGRESSO'', retornaram na semana passada da ca- 
pital do Paraná, onde foram tratar assuntos ligados à maior difu- 
são de nosso jornal. 

Os Diretores, José Matos Vieira e Jurivê de Macedo em 
suas estadas de quatro dias, visitaram complexos tipográficos da- 
quela capital, onde implantaram as novas técnicas na Tipografia 
Violeta e jornal "O Progresso". 

SUNAB CHEGA NESTE MES 

O banqueiro do jôgo de bicho 
ORLANDO DE TAL foi fla- 

grado pela polícia em plena prá- 
tica da contravenção penal, 
quando tinha em seu poder ta- 
lões de jogo, apostas recebidas 
e o dinheiro arrecadado aos a- 
postadores. A banca foi locali- 
zada por a^aso pelo delegado 
auxiliar Jurandy Santana que 
no bairro Mercadinho procura- 
va localizar ladrões de toca-fi- 
tas de carro. 

Orlando e seus banqueiros 
foram imediatamente levados 
para a delegacia onde houve o 
flagrante e a apreensão do ma- 
terial encontrado. Segundo in- 
formações da autoridade 
o dinheiro apreendido seria en- 
caminhado a uma instituição 
de caridade. 

De fonte não oficial sabe-se 
que neste mês chegará a 

Imperatriz um funcionário da 
SUNAB que vem pars atuar na 

fiscalização de pesos, medidas 
e preços de gêneros de primei- 
ra necessidade. 

A SUNAB virá graças a ges- 
tões da Prefeitura que também 
poderá a qualquer hora promo- 
ver uma campanha de fiscali- 
zação de pesos e medidas em 
mercados e armazéns. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 Imperatriz -Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em orivanj o com o Fundo Rural 

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

LâBORATÚRiO DE ANÁLISES CLÍNAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CO^ÇO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia c^c> — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia —iínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

À N T. A O P ERMA NENTE As 24 hors do dia 

  " JURSDO 
f 

Miss Imperatriz, acompanhada de seus pais, desfilava pela 
cidade do carro da família procurando casa para alugar. Determi- 
nado momento entram numa rua onde existem aquelas nossas co- 
nhecidas lagoas. O velho, cuidadoso, pergunta a Uma vizinha: 
"dá passagem?". Dá, sim, diz a informante; aqui passa carro toda 
hora. Foi a conta, o velho entrou e o carro ficou atolado. Sem 
poder sair, a Miss ficou presa dento jio veiculo. Mas beleza tam- 
bém é prestigio e logo apareceram os j voluntários que com o au- 
xílio de um cabo e a ajuda de um caminhão arrastaram do la- 
maçal a representante da beleza da terra. 

— 
O cidadão apanhou o carro na Godofredo Viana e mandou 

tocar para o Entroncamento. Na Getúlio Vargas, pediu ao moto- 
rista uma paradinha enquanto apanhava um volume que condu- 
ziria. Seguiram o itinerário e, chegados ao destino o passageiro 
puxou a nota de 5 e perguntou o preço da corrida. — Dez cru- 
zeiros, respondeu o motorista, o senhor pediu uma parada. Sem 
qualquer reação o passageiro levantou uos braços e encostou-se 
na parede, para espanto dos passante e do próprio motorista que 
perguntou: "O que é isso moço?" "Meu amigo, isso não é preço de 
corrida, é assalto mesmo; eu me rendo, pode levar tudo". 

"ASTEC" e "ALÍNEA" 

Contabilidade e Advocacia 

Uma equipe de três jovens: um técnico em tributação, ou- 
tro em contabilidade e um advogado, andando nesses voltas que 
o mundo dá, encontram-se. Cada um com seu potencial técnico 
e idéia jovem na cabeça, sabendo que a união "união faz a força", 
enteram unir-se, como profissionais. 

Foi dessa união, num entrosamento perfeito, depois de tro- 
cas e mais trocas de idéias que "bolaram" as siglas: ASTEC A — 
Assistência Técnica e Contábil e ALÍNEA—Escritório de Advocacia. 

Mas a idéia não poderia ficar só em termos de sigla, o ne- 
gócio era abrir as portas e botar a coisa prá funcionar. E abri- 
ram as portas. O escritório "jóia" de ALÍNEA e ASTEC, está 
situado bem ali na Av. Getúlio Vargas, n5 822 (em frente à Lo- 
fa de Variedades). 

E, se é que pela pasta se conhece o viajante, você precisa 
conhecer-lo as instalações. É o que se pode chamar um escritório 
modê e, o que de mais importante, é o suporte técnico-profissional 
que os rapazes têm para lhe ofecer. 

engenhcTde serra francês 
Vendo um de marca "INVICTA" de passagem livre de 44x50; am es- 

tado de novo, pronta entrega em Imperatriz, troco tabém por carro Wolks. 
tipo 71 em diante. Tratar cam Sr. Ántonio Santana, Escritório Caraciolo Ro- 
cha. Av. Getúlio Vargas, 2.080 Fone: 531. 

(e de bom gosto) 
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PRESIDENTE MEDICI-CIOIIDAO 

Quando de sua visita a 
São Luis, o presidente Emí- 
lio Garrastazu Médici rece- 
beu dos mãos do deputado 
Henrique La Roque de Al- 
meida. credenciado pela Câ- 
mara de Vereadores de Im- 
peratriz, o diploma de Ci- 
dadão Imperatrizense que 
lhe foi conferido pelo legis- 
lativo da cidade. 

Os vereadores Benedito 
Batista Pereira, Remi Ribei- 

ro de Oliveira e Francisco 
Paula de Almeida estiverem 
presentes ao ato solene, re- 
prejentando a edilidade mu- 
nicipal. 

VEM. A IMPERATRIZ 
Informa-se na Capital do 

Estado que o Presidente da 
República afirma ao deputa- 
do La Roque que antes de 
terminar seu mandato virá 
conhecer Imperatriz "pois é 
um entusiasta da progresso 

Oí lHfíMiliiz ™1
s.so BANDE,S™: 

TES — Marco zero na Ma. 74 

Comentando 

Jurivê 

(HOJE, UM COMENTÁRIO TODO ESBURACADO) 

Desde o dia em que o bom português Pedro Álvares 
Cabral aportou na baia do Porto Seguro trazendo na ba- 
gagem as camisas dos times de futebol do Vasco da Gama 
do Rio e da Tuna Luso de Belém, e na cabeça a idéia de 
juntar o branco com a india e preta para extrair a mula- 
ta, que se reclama neste país contra buracos em ruas; mas 
a verdade é que ninguém se acostuma com essas crateras. 
Em Imperatriz, por exemplo, o que mais derriba prefeito 
é buraco na rua porque o danado do eleitor debita tudo 

•ao homem da prefeitura ainda que o buraco tenha sido 
feito por-Deus via das chuvas. E quem anda por estas 
ruas de frei Manoel Procópio está notando coisas interes- 
santes como a elevação de ruas centrais a custas de aterros, 
enquanto as da periferia e até mesmo algumas centrais 
(Rio Grande do Norte, Ceará, etc.) pouco a pouco se trans- 
formam em caudalosos e mal cheirosos lagos. 

Em algumas delas, carros já não passam até por- 
que moradores dessas regiões aquáticas que naturalmente 
dão preferência ás canoas, já declaram guerra ao automó- 
vel; colocam estacas e pedras entre a calçada e os lagos 
e o motorista que se dane. 

Agora, vocês perguntam: e o meio fio? vai bem obri- 
gado; e os estudos e os planejamentos e os cálculos para 
a implantação da rede de esgoto? vão bem, obrigado; e as 
verbas para urbanização? vão bem, obrigado; e o ESGOTO?... 
ah, ah, ah. Mas não ligue p'ra isso que todo mal traz um 
bem. Enquanto o esgoto não vem a gente já arrumou mais 
um motivo de orgulho: é que Imperatriz passa agora a ser 
conhecida em todo o pais como a VENEZA MARANHEN- 
SE — rios cercados de água ppr todos os lados. Você já 
penjou o barato que vai ser você sair do BEC e chegar 
ao Mercadinho num barco bem bacana da rua, pelo ca- 
nal da rua Ceará? vai ser um sarro, bicho. 

DECRETO N^ 07/73, de 15 de agosto de l.y73. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO 

DO MARANHÃO, SR. JOSÉ DO ESPIRITO SANTO XAVIER. 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E, 

Ccnslderando a necessidade da criação de um grupo de trabalho pa- 
ra estudos da fundação universidade de Imperatriz e das faculdades de edu- 
cação, direito, administração, ciências econômicas e ciências contábeis, 
DECRETÃ: 

Art. 12 — Fica constituído o Grupo de Trabalho com os Professores 
José de Ribamar Fiquene. Rui Pilloto, Roberto Cassemiro Dias e Beneoito 
Batista Pereira, para os estudos sôbre a criação da Fundação Universidade 
de Imperatriz, das Faculdades de Educação, Direito, Administração, Ciên- 
cias Econômicas e Ciências Contábeis a serem instaladas nesta cidade de 
Imperatriz, Estado do Maranhão, por lei municipal. 

Art. 22—Este Decreto entrará em vigor imediatamente, revogadas as 
disposições em contrário. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se 
Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, aos 1.° dias do mês de 

agosto de 1.973. 
José do Espírito Santo Xavier 

Prefeito Municipal 

e desenvolvimento desse mu- 
nicipio do Maranhão". 

ITAQUI E ESTRADA 
Uma outra viagem do Pre- 

sidente Médici ao Maranhão 
já está prevista. Sa. Exa. 
virá inaugurar a rodovia A- 
çailândia—Santa Luzia e o- 
bras do porto de Itaqui. 

DETRITOS DE 

HOSPITAL 

CORREM NA RUÀ 

Há cerca de um mês mo- 
radores de ruas próximas ao 
Hospital Otávio Passos, do 
FUNRURAL, reclamam con- 
tra o descaso da dirácão 
daquele nosocômio que não 
toma providencias para evi- 
tar que detritos saídos da 
lavanderia do mesmo corram 
pela Travessa que sai na 
rua Simplicio Moreira. Vizi- 
nhos do local e observadores 
da irregularidade constata- 
ram que dias há era que a 
água que vem do Hospital 
traz forte coloração sangüí- 
nea que constrata fortemen- 
te com a areia branca da rua. 
Com o calor do sol e a ab- 
sorção da agua pela areia 
ura forse e desagradável o- 
dor espalha-se pelas vizi- 
nhanças. 

- Pessoas que falaram à re- 
portagem sobre o assunto 
esclarecem que a direção dc 
Hospital prometeu corrigir a 
irregularidade com a aber- 
tura de fossa dentro dos li- 
mites próprios para receber 
esses detritos. Mas que essa 
promessa vem de ha muitos 
dias, sem qualquer medida 
de ordem pratica. 

NOTA 
A Çruzada Espirita e Umbanda do 

Ma., órgão oficial da Umbanda nes- 
te Estado, fundada a 04/02/73 com 
sede em Bacabal, â Av. A. Lisboa, 
7l>, escritório central em S. Luis, ã 
Rua Getúlio Vargas, :--9Ã João Paulo 
convida os chefes de terreiro, Mesas. 
Centro Cabanas e ceara e todo o 
povo em Geral para a inauguração 
da cruzada Espirita em Imperatriz. 

Ás 10 horas no cine Marabá. 
Prof. Josias Santos 

credenciado pelo Rio de Janeiro 

O povo reclama 
Moradores do trecho da Luis 

Domingues, no setor que fica 
depois da rodovia estão recla- 
mandu contra o barulho ensur- 
decedor, gritos, pornografias 

TEXTO DE; C. SANTUS 

Ao fazer sua primeira vi- 
agem na Ma. 74 - Açailandia 
a Santa Luzia, a emprêsa de 
ônibus "Expresso Bandeiran- 
tes" fincou um marco no 
contexto rodoviário do inter- 
land maranhense; é a em- 
presa pioneira do transporte 
de passageiros na estrada de 
escoamento que serva à 9a. 
e 10a. micro-regiões do Ma- 
ranhão e que dia a dia apre- 
senta um movimento inces- 
sante graças aos trabalhos 
das Companhias que a cons- 
tróem e da ajuda dos pecu- 
aristas que adentram a regi- 
ão dando sua parcela de a- 
juda ao esforço do Governo 
do Estado. 

"A estrada Ma.74 é uma 
segura fundamentação técni- 
ca e desenvolve-se com se- 
riedade, disciplina e abnega- 
ção. Entretanto não está es- 
capo à crítica dos que per- 
sistem em levar ao descré- 
dito qualquer trabalho que 
sirva ao bem-estar e ao de- 
senvolvimento da comuni- 
dade." São palavras do Se- 
cretário da Agricultura do 
Estado que mais incentiva- 
Jam o político e desbravador 
Justino José de Oliveira, pro- 
prietário do "Expresso Ban- 
deirantes" e lutador para 
que os transeuntes tenham 
condições cada vez melhor 

O C í 

oferecida! pelos ônibus 'da 
empresa que foi por muitos 
desacreditada mas que hoje 
é uma realidade. 

No seu linguajar pitoresco 
o vereador Justino Oliveira, 
o popular Homem do Chapéu 
de Palha narra as peripécias 
de sua primeira viagem na 
nova estrada. Diz êle que a- 
té nomes já deu a vários lu- 
gares; o "Urro da Onça" é o 
nome dado a um local no km. 
237. onde ele chegou "numa 
boca de noite e ficou sem po- 
der ir para a frente nem pa- 
ra trás nem fazer fazer ma- 
nobra porque à beira de 
um abismo. Havia entrado 
num atalho e passou a noite 
ali "vendo as coisas pretas e 
ouvindo o ronco da onça". 
No dia seguinte foi socorri- 
do por um trator que teve 
que rasgar mais de 20 qui- 
lômetros até sair na estrada 
verdadeira. Outros lugares 
foram batizados: a Ladeira 
da Enchada, o Morro do Cha- 
péu de Palha e- o Espirro 
Jornalista, numa alus* 
repórter que acompanlj 
vereador empresário, 
rada de Panela é oi 
de o repórter pedii 
ria alguma coisí 
men 
U 

VIOLETA ANIVERS 
Num aprazivel sitio 

Tocantins, o casal J 
ladares Vieira rece 
gre pic-nic, amigos da 
legas da 
Violeta * 
fitriõei 

No dia de ontem o aniversariante 
foi o Sr. José de Jesus Batõlha, di- 
retor da agencia da Loteria Espor- 
tiva e da Loteria do Maranhão em 
Imperatriz, e ainda do corpo de fun- 
cionários do Banco do Brasil. Ami- 
gos do aniversariante foram recebi- 
dos em alegre bebemeração. 

—oOo— 
De parabéns a sra. Senhorinha 

Andrade, ex-tesoureira da Prefeitu- 
ra de Imperatriz, primeira colocada 

toda sorte de algazarra saída 
dos cabarés localizadas naque- 
las imediações. Alegam os mora- 
dores que já não adianta recla- 
mar á polícia porque as "ma- 
dames" estão dizendo que pa- 
gam caro à delegacia justamen- 
te para poder fazer o que en- 
tende a noite toda. 

ue que- 
i comer, 
ção do 
stino. 

éntre os canddatos que nesta cidade 
prestaram concurso para preenchi- 

ento de vagas no Banco do Brasil. 
A ilustre dama é esposa do bél. 

é Fernando, alto funcionário mu- 
pal. 

— oOo— 

Acompanhado da famila, retornou 
a Imperatriz o prof. Rubens Lima 
que desfutou em julho das delicias 
das praias paraenses, 

JUÇARA E A VELHA GUARDA 

"'Relembrando o passado" é a de- 
signação dada ao baile que o Clube 
Juçara oferecerá no próximo dia 11 
à Velha Guarda que ainda prefere 
dançar ao ritimo do samba, do bole- 
ro e da valsa. Já no dia 2 de setem- 
bro o Juçara promoverá outra festa 
que assinalará a passagem de seu 
22 aniversário; nesse dia os sócios 
fundadores e os proprietários já qui- 
tes com a tesouraria receberão seus 
respectivos títulos de propriedade. 
Para a mesma data a diretoria do 
Clube promete uma grande surpresa 
aos ssus freqüentadores. 

—oOo— 
Colegiais, atenção: É tempo de es- 

tudar. 

Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulejos, Cerâmica 
Louça Sanitária 
Material p/ Encanamento 
Produto de Cimento Amianto 
Forro de Pinho Eucaíex 

ã Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Monofasico e Trifasico 
Bombas Hidráulicas 
Material Elétrico 
Maquinas para Ração 

Revendedor do Cimento Búíalo 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 02 e 400 — mperatriz — MA. 


