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Avenida ligará 

NOVA IMPERATRIZ A BR -14 

Colhemos junto ao Gabi- 
nete do prefeito Renato 
Moreira que na primeira 
quinzena de janeiro vindou- 
ro a prefeitura Municipal ini- 
ciará a abertura de uma a- 
venida que ligará o bairro 
Nova imperatriz à rodovia 
Belém-Brasilia, saindo nas 
proximidades do pôsto Ma- 
ranhão Nôvo. 

Essa Avenida terá largura 
de 16,00 metros, o que 
propiciará um tráfego in- 

10 toneladas 

de asfalto 

Colhendo informaçõoes 
sôbre a que pretende, a 
prefeitura fazer para re- 
compor o asfalto de nossas 
vias públicas, já todo estra- 
gado, recebemos ali infor- 
mação de que está sendo 
esperada uma partida de 10 
toneladas de asfalto adqui- 
ridas pelo prefeito Renato 
Moreira a uma fabrica do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Êsse asfalto foi adquirido 
pela importância de Cr$  
25000,00,para aplicação ime- 
diata na recuperação do as- 
faltamento existente e sua 
extensão a outros logradou- 
ros. 

Felicitações: 

Recebemos e retribuímos 
as felicitações que nos foram 
enviadvs pela RODOBRÃS, 
Expresso Universo S/A., J. 
C. Rocha & Cia, de Marabá, 
Ovil—Óleos Vegetais Impe- 
ratriz Ltda. desta cidade, e 
aindas das Irmãs Missioná- 
rias Capuchinhas, Pedro Amé- 
rico Sales Gomes, João Sil- 
va Lima. 

tenso de veículos, inclusive faixa um movimento c o • 
aliviando a Getúlio Vargas mercial intenso, benefician- 
na entrada e saída dos car- do sobremaneira o nôvo 
ros em trânsito. — Além bairro e facilitando o cres- 
disso, a abertura désse lo- simento da cidade naquele 
gradoufo atrairá para essa setor. 

Zí 
Que as alegrias do Ano Nôvo cheguem 

aos lares de todos os nossos leitores, co- 

laboradores, anunciantes e [amigos são os 

fraternos votos de 

O PROGRESSu 

Secretário vai ao MEC 

Viajou para Brasília o sr. 
José Arruda, secretário Mu- 
nicipal d e Administração, 
que vai aò Ministério de E- 
ducação e Cultura levar do- 
cumentos comprovantes de 
construções de prédios esco- 

lares nêste município, em 
administrações anteriores.- 
Feita essa comprovação o 
secretário tentará a libera- 
ção de outra verba destinada 
pelo MEC a novas edifica- 
ções dessa natureza 

CINEMA PARA 1.000 

Com capacidade para 950 
espectadores, 800 no salão 
principal e 150 nas galerias, 
será inaugurado em breve 
nesta cidade uma nova 
sala de projeção cinemato- 
gráfica. "O Progresso" visi- 
tou as obras de construção 
do cine, constatando o adean- 
tamento dos serviços do im- 
ponente prédio que se ergue 
à Av. Getúlio Vargas, numa 
área construída de 40 por 20 
metros. A casa Ide diversão 
contará também com ampla 
sala de espera, bombonière 

lanchonete e marquise para 
abrigo de carros, além das de- 
mais e necessárias instala- 
ções. Não foi esquecido o 

cuidado das saídas laterais e 
de portas amolas; 2 de entra- 
da e 4de saída. 

O nôvo cine é de proprie- 
dade da empresa Iran Bicha- 
ra e João Bogèa de Marabá, 
e lançará filmes da distribui- 
dora Severiano Ribeiro Jr., 
com lançamento simultâneo 
em Belém e Imperatriz. 

Brinde: 

Recebemos e agradecemos 
valioso brinde de Notas pes- 
soais ofertado pela Diesel 
Carolina S/A acompanhado 
de bonita folhinha. Gratos. 

4 mortos no 

Desastre aéreo em Carolina 

Um alegre passeio de estu- 
dantes marcou de luto a cida- 
de de Carolina no dia de Natal. 

Os jovens Paulo Roberto, 
Edson Azevedo Filho e Fá- 
tima Cirqueira tomaram no 
aereporto daquela cidade um 
pequeno avião de propriedade 
do piloto Leó, em companhia 
dêste. 

Por motivos ainda não es- 
clarecidos, quando o Téco 
sobrevoava à cidade de Fila- 
délfia, fronteira a Carolina, 
precipitou-se ao sólo provo- 
cando a morte dos seus indi- 

tosos ocupantes e marcando 
com um verdadeiro pesadelo 
fim da tarde natalina nas 
duas cidades. 

Paulo Roberto e Édson e- 
ram filhos do conceituado co- 
merciante Edson Maranhão 
Azevedo e Fátima era filha 
do aprimenssor José Luis 
Cirqueira. Todos estudantes, 
sendo que os dois primeiros 
vieram do sul para as férias 
em casa Idos pais. Leó era 
bastante conhecido e queri- 
do em Carolina onde tinha 

matriculada a sua aeronave. 

O dewastre ocorreu ás 
lt> horas 

A Diesel Carolina, instala- 
da em Imperatriz, fechou on- 
tem suas portas em sinal de 
luto, pois Edson Azevedo é 
um de seus diretores. O Sr. 
Pedro Américo Sales Gomes, 
que aqui dirige a importan- 
te firma seguiu para Caroli- 

na para acompanhar o se- 
pultamento dos corpos reti- 
rados do aparelho sinistrado* 

Associação Comercial dá lição 

Diretor e Redator-Chefe: Jurlvê de Macêdo Para uma cidade do porte 
de Imperatriz, causa até ve- 
xame a aparência da agên- 
cia postal telegráfica. 

Em notícia anterior já de- 
mos um retrato dessa agên- 
cia onde telegrafistas, fun- 
cionários dos correios e até 
a chefia se amontoam numa 
sala que é também depósito 
de malas e de correspondên- 
cia. Sanitários não existem e 
os funcionários bebem água 
quando pedem na casa do vi- 
zinho, porque nem filtro se 
vê na "repartição". 

Enquanto isso, um prédio 
em fase de construção bem 
adiantada foi abandonado à 
ação do tempo. Seria destina- 
do ao funcionamento dessa 

agência; mas está abandona- 
do há bem mais de cinco 
anos, sem razão jplausível 

Sabe-se que a Emprêsa 
Brasileira dos Correios tem 
sido soiicitada a melhorar as 
instalações de sua agência, 
sem todavia dar atenção aos 
reclamos. Nem mesmo auto- 
riza a limpeza da sala onde 
precàriamente funciona ga 
APT local. 

A coisa chegou a um pon- 
to em que a Associação Co- 
mercial de Imperatriz, via de 
seu serviço de relações pú- 
blicas que é encabeçado pe- 
lo Sr. Pedro Américo Sales 
Gomes, resolveu agir a fim 
de minorar um pouco a de- 

(aont. na 48 página) 

Médico goiano traz 

Clínica Oftalmológica 

Os portadores de doenças 
dos olhos já não precisam 
sair de Imperatriz à pro- 
cura de oculista. É que nos 
primeiros dias de janeiro 
próximo estará em funcio- 
namento aqui mais um hos- 
pital, dotado de clínica oftal- 
mológica e clínica cirúrgi- 
ca em geral. Êsse Hospital, 
esiamos informados, será 

instalado à rua Cel. Manoel 
Bandeira, onde hoje funcio- 
na a Drogaria Confiança, e 
terá a direção do médico 
goiano Milton de Souza, es- 
pecialista em doenças dos 
olhos, e o Dr. Celso Carlos 
Simões, Clínico e cirurgião 
jà residente nesta cidade 
onde é o Chefe do Pôsto 
de Saúde. 

Escondia contrabando 

CARRADA DE CHIFRES 

Em colaboração com o pôs- 
to fiscal do Estreito a Re- 
ceita Federal apreendeu na- 
quêle povoado 164 caixas de 
whisky estrangeiro que era 
transportado para o sul da 
país disfarçado sob carrega- 
mento de ferro velho e chi- 
fres, numa carreta adaptada 
para o transporte Je gado. 

Alertada por avisos de São 
Luis a Chefia do Posto da 
Receita Federal de Impera- 
triz deslocou-se para o Es- 
treito, chegando lá quando já 
a moamba estava apreendida 

pelo Posto da Receita Fede- 
ral de Carolina. 

Ainda não se sabe quem 
era o dono do contrabando e 
nem mesmo foi identificado o 
motorista que, vendo-se fla- 
grado, deixou as chaves do 
carro e fugiu. 

Sabe-se por outro lado que 
a fiscalização federal está na 
pista de outros carregamen- 
tos e depósitos de moamba 
que estariam localizado nesta 
região ou em tráfege pela Be- 
lem-Brasilia. 

Reveillon no "Tocantins 

No próximo dia 31 o Clu- 
be Recreativo Tocantins pro- 
moverá o tradicional baile 
que marcará as despedidas 
do ano de 1,970 e recebe- 
rá com o grito de Carnaval 
o Ano Nôvo. 

Encerrando as s u a s a- 
tividades anuais no Clube ai 

20 segundos 

Rio Imperatriz 

A primeira ligação tele- 
fônica, via Embratel, entre 
Imperatriz e Rio de Janei- 
ro foi completada com su- 
cesso em 20", com excelen- 
te som. Concluída essa li- 
gação a Embratel conseguiu 
outra com Brasília, em 
tempo menor ainda, tam- 
bém perfeita. Para o próxi- 
mo dia 6 está prevista liga- 
ção direta com Belém e, as- 
sim, em etapas sucessivas 
os testes de ligação com ou- 
tras capitais. 

da elegeue sua nova dire- 
toria, assim: presidente José 
Ribamar Milhomem, vice 
Lícínio Cortez, primeiro se- 
cretário Valmir Gomes dos 
Santos, segundo secretário 
Valdecy Epifânio Almeida 
primeiro tesoureiro Moacir 
Lopes, segundo tesoureiro 
Ubirajara Parreira, diretores 
sociais Francisco Freitas 
Filho e João Marques da 
Rilva, diretor de esporte 
Diomar Luis da Silva. O 
Conselho Fiscal composto 
por Dorgival Pinheiro, Jose 
Lopes e Jofre Tocantins. 

CONVITE 

O Clube Recreativo Tocan- 
tins convida os seus associados 
para o Reveillon rue promove- 
rá no dia 31 dêste. 

O traje será passeio comple- 
to, até as 24 horas, quando o- 
correrá o grito do carnaval/71. 

Reserva de mesas com a se- 
cretaria. Não haverá convite 
especiais para sócios. 
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AS GALINHAS DE OURO 

Embora se fale numa tabe- 
la de preços que deveria ser 
obedecida, verdade é que 
quem quiser comer ou criar 
frangos e galinhas em Impe- 
ratriz tem que se submeter à 

vontade única e soberana do 
vendedor, quer nas ruas quer 
nos mercados. Enquanto a 
fiscalização não olha para os 
verdadeiros absurdos, fran- 
gos com menos de 2 quilos 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. arlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIA TIA — PARTCS 

Rua Frei Manoel Procópio, 195—Imperatriz — Maranhão 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA. DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2o Ofício 

Edital d© Citação • 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 2a 

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, República do Brasil. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
tomar conhecimento que, por este edital com o prazo de 30 
(trinta) dias, publicado no orgão oficial do Estado e duas 
vezes no semanário local, fica citado MARIA LÚCIA MATOS 
CARVALHO, que se encontra em lugar incerto e não sab;d •, 
esposa do executado ADELINO MENDES DE CARVALHO, 
por todo o conteúdo da petição e despachos a seguir trans- 
critos: Exmo. Sr. Dr. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA 
COMARCA DE IMPERATRIZ (Ma). O Banco do Brasil S/A., 
com sede na Capital da República e Agência nesta cidade, 
inscrito ao Cadastro Geral de C o n t r i buint es sob o n^. 
0.000.000/554, por seu procurador e advogado infra assina- 
do (doe. n0. 1) vem, perante V. Sxa.. com fundamento no 
art. 298, inciso XIII, do Código de Processo Civil, propor 
a presente ação executiva contra Adelino Mendes de Souza, 
brasileiro, casado, agro-pecuarista, residente e domiciliado 
nesta cidade, e João Marques da Silva, brasileiro, casado 
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, para co- 
brança da importância de Cr$ 4.550,00 (quatro mil quinhen- 
tos e cinqüenta cruzeiros), representada pela inclusa nota 
Promissória com pacto adjetivo (doe. n0. 2), emitida por 
Adelino Mendes de Carvalho, e avalizada por João Marques 
da Silva e Almir Alexandrino de Abreu, vencida em 
15-7-69 e devidamente protestada por falta de pagamento 
(doe. n0 3). Assim, pede e requer o Exequente se digne V. 
Exa., mandar citar os exequentados para no prazo de 24 
horas efetuarem o pagamento do débito daquela montante 
de Cr$ 4 550.00 acrescidos de juros demora despesas judici- 
ais, honorários de advogados, e demais cominaçõ^s legais 
ou oferecerem bens à penhora, sob pena de lhes serem pe- 
nhorados tantos dos seus bens quantos bastem para a solu-" 
ção dívida e acessórios indicados, ficando citados, desde já, 
para contestarem a presente ação e para todos os seus de- 
mais termos processuais, pena de revelia prosseguindo-se 
no feito até o pagamento integral da divida, independente- 
mente de mais requerimento. Requer ainda, a notificação 
dos cônjuges dos executados, na hipótese de a penhora re- 
cair em bens imóvel, e a inscrição da mesma penhora nos 
têrmos do art. 259 do decreto lei n0. 1.000, de 21-10-69. 
Nestes Têrmos, protestando por todos os meios de prova 
permitidos em direito, inclusive pelo depoimento pessoal 
dos Executados e dando à causa o valor de CrS 4 5540,00 
pede deferimento. Imperatriz (Ma.), 17 de outubro de 1970. 
Henrique de Araújo Pereira, CPF 002186183. [Despachos]. A.R. 
Cite-se Imp. 19-10-70. Dr. José Delfino Sipaúba - Juiz de 
Direito do 2^ Vara. Faça-se a Citação edital com o prazo 
de 30 [trinta] dia, publicado no orgão oficial do Estado e 
duas vêzes no semanário local além da fixação na porta do 
Fórum. Demorado por acúmulo de serviço. Imp. 16-12-70. 
Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito dá 2o Vara. Dado e 
passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil no- 
vecentos e setenta, (17-12-70). Eu, Doracilda Ayres e Silva 
Escrivã Substituta datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÜBA 
Juiz de Direito da 2a Vara. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 — IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Matriz: Rua 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

são vendidos, e especialmente 
no Mercadinho, a 9 cruzeiros. 
Chega-se a pedir 12,00 por 
um capão que, depois de 
"limpo" não pesa 3 quilos. 

Também o peixe e outros 
generos tabelados estão sen- 
do vendidos de acordo com 
a vontade do vendedor. 

Quando se faz uma viagem 

de Imperatriz para outro Es1- 
tado, mal chegado a uma ci- 
dade do Pará ou de Goiás o 

viajante vê logo nas 
paredes dos restaurantes uma 
tabela da SUNAB. B o que é 
importante: ajtabela é respei- 
tada. A SUNAB do Maranhão 
já prometeu estender sua a- 
ção até aqui. Tudo porém 

não passou ainda de promes- 
sa, enquanto continuamos uma 
cidade transformada em pa- 
raíso dos aproveitadores. On- 

de todos fazem o que que- 
rem porque a repressão não 
existe no que diz respeito, 
bem entendido, aos prêços 
de gêneros de primeira ne- 
cessidade. 

INVENTE UMA CARGA. 

NÓS TEMOS 

A SOLUÇÃO PARA ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

;sí* 

Qualquer Oficina é coisa que caminhão 

seja a carga, você ganhã^üp^ qUe se preza não freqüenta a tô- 
quando o caminhão é Mercedes- da hora. E o L-1113, como todo Mer- 

Benz. E quanto maior a quanti- cedes-Benz, é caminhão que se 

dade, maior a vantagem. preza. E que não 

O Mercedes-Benz transporta deixa você per- 

mais carga que os outros- cami- ^ der dinheiro, 
nhões médios, porque é o único Pelo con- 

que tem cabina avançada ou se- trário, ajuda 

mi-avançada, superespaçosa. a ganhar, 

Além do espaço, vo- na hora de 
cê ganha o que não vendê-lo. Pois o Mercedes-Benz 

gasta em gasoli- é o caminhão nacional que tem 

na. O motor o maior valor de revenda. 

Se você está querendo tirar um 

pêso dos ombros, venha até nos- 

sa loja. 

Assim você fica conhecendo 

o melhor caminhão médio. 

O mais econômico, o mais re- 

sistente. O Mercedes-Benz é um 

caminhão que topa qual- 
^ A distribuição da carga é per- quer parada. E ainda tira í 1 ) 

feita, e por isso o desgaste de o pêso das preocupações 

pneu é mínimo. dos ombros de seu dono. 

Concessionário Mercedes-Benz em Ponta Porá: 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperelriz: 

DIESEL CAROLINA S.A. 
Praça Emiliano de Melo Azevedo, 10 

Fones: 192 e 194 

Mercedes-Benz 

W95 ® Diesel eren- 
! ^ de muito mais. 

Não recusa trabalho. 
Pode rodar centenas de milha- 

res de quilômetros, sem abrir. 

Outra coisa que você econo- 

miza é dinheiro de pneus. 

O VIL — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da RR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 
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JUÍZO de direito da co- 
marca DE IMPERATRIZ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Editai de Praça 

O Dr, José de Ribamar Fi- 
quene Juiz de Direito da 
Ia Vara da Comarca de Im- 
peratriz, Estado do Mara- 
nhão etc. 

FAZ SABER, aos que o pre- 
sente edital virem, dêle to- 
mar conhecimento ou inte- 
ressar possa que no dia 21 
de janeiro de mil povicentos 
e setenta e um, ás 10 horas 
na sala do FÓRUM, localiza- 
do no prédio da Prefeitura 
Municipal desta cidade, sobre 
a presidência dêste Juizo e 
pregão ao porteiro dos au- 
ditórios, serão vendidos em 
leilão público os bens adian- 
te descritos penhorado â AL- 
TEREDO DE OLIVEIRA GON- 
ÇALVES, na ação executiva 
que lhe move o BANCO DO 
BRASIL S/A., a saber: Um 
terreno n/ cidade, sito à rua 
João Lisboa, com a Rodovia 
BR-14, transcrito no registro 
de imóvel, d/ Comarca, sob 
n0 5.078, livro 3-E, folhas 67, 
medindo de frente para a rua 
João Lisboa 118 m, 130 ditos 
de fundos paralelos à Belém- 
Brasília e 120 ditos de fundos, 
limitando à direita c/ a Ro- 
dovia BR-14, e à esquerda 
com a Rua João Lisboa, fun- 
do para o sudoeste e fundos 
para o noroeste. O qual foi 
avaliado em Cr$ 30.000,00 (trin- 
ta mil cruzeiros], Sobre o 
terreno acima descrito en- 
contra-se uma casa, sem com- 
partimentos, coberta de te- 
lha com paredes de alvena- 
rias s/ acabamento, ocupan- 
do uma área de 8m de fren- 
te por 15m ditos de fundos 
laterais, avaliado por 
Cr$ 2.500,00 (dois mil e qui- 

Dr. arlos de Laet A. Braga 

Gincologia e Obstetri- 
cia-Prevenção do Cân- 

cer Gincológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote3 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGÜATr«6A - BRASÍLIA DF) 
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nhentos cruzeiros), Uma má- 
quina de beneficiar arroz, 
marca ANDRÉA tipo 6 F, n0 

2.299, equipada com (3) bur- 
nidores um polidor e um se- 
parador TRIER, em perfeito 
estado de conservação, a 
qual foi avaliada em Crl- 
8.000,00 (oito mil cruzeiros), 
Um motor desmontado, fal- 
tando a bomba injeto rã, a 
óleo diesel. marca MW, de 
fabricação alemã 76 HP, mo- 
dêlo 4F 175D, ri0 023-705, 
no valor de Of$ 2.000,00, 
(dois mil cruzeiros). Ava- 
liados todos por Cr$ 42.500,00 
(quarenta e dois mil e qui- 
nhentos cruzeiros], e quem 
os referidos bens quizer ar- 
rematar, deverá compa-ecer 
no local no dia e hora de- 
signados, sendo êles entre- 
gues a qnem mais der e 
maior lance oferecer acima 
da avaliação pago no ato o 
preço e as custas de arre- 
matação. Dada e passada nei- 
ta cidade de imperatriz, Es- 
tado do Maranhão aos 15 dias 
do mês de dezembro do ano 
de mil e novecentos e seten- 
ta. Eu, Doracilda Aytes e Sil- 
va, Escrivã Sbstituti datilo- 
grafei e assino. 

Dr. José de Ribamar Fiquene 
Juiz de Diceito da Ia Vara 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 29 Oííeio 

EDITAL 

O Doutor José Delfiao Sinaúba, Juiz de Direito da 
2a Vara da Comarca de Imperratriz, Estado do 
Maranhão, República do Brasil etc. 

, FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE HASTA 
PUBLICA, em Segunda Praça com prazo de 30 dias virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que, no dia vinte e seis (26) 
de janeiro próximo às 10 horas, na sala do Fórum, para ter 
lugar o Leilão Público dos bens penhorados para garantia 
de pagamento reclamado na ação executiva que LtíONClO 
PIRES DOURADO, brasileiro, casado, comerciante, domici- 
liado e residente nesta cidade, à Praça Lino Teixeira s/n 
move contra NEWTON DE JESUS RAMOS, brasileiro, casado! 
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade à Av 
Getúlio Vargas, s/n, a saber: UMA CASA edificada'em ter- 
reno pertencente à Prefeitura Municipal de Imperatriz, 
este medindo quatro metros e sessenta centímetros (4 60) 
Mts. de frente por 30 (trinta) ditos de fundo, coberta de 
telhas, paredes de alvenarias, piso cimentado, com seis com- 
partimentos, uma porta e um portão, de madeira cita nes- 
ta cidade, à travessa Benedito Leite, s/n, limitando o ter- 
reno com José Rodrigues da Silva, à direita, e com Melquia- 
des Gomes da Silva à esquerda, frente para o Norte, e 
fundo para o Sul, e avaliada em quatro mil e quinhentos 
cruzeiros (4.500,00), quem pretender comprar o dito bem, 
deverá comparecer no local, no dia e hora designados, a- 
fim de dar seu lanço ao Porteiro dos Auditórios, aceitará 
o de quem mais oferecer. O comprador pagará à banca o 
preço de arrematação, comissão do porteiro, escrivã, custas 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 Fone 230 — Imperatriz - aranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PABTIÇÜLAR DO INTERIOR 00 ESTADO 

Raio X — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue —- Eletroconvulsoterapia 
LAB0RATÜR10 DE AMALISE CLÍNICAS: — Todos os exames de UNA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIuO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, Dr. 
Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista: Dr. Antonio Tavares Araújo 

Cirurgia do Tórax—Abdomem — Obstetrica — Cinecológica —Traumatoiogia — 
Ortopedia — Dermatologia - Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PEMANENTE — As24 horas do dia 
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V. VERA QUE A PRESSA É AMIGA 

DA PERFEIÇÃO. 

O Volkswagen 1500 nasceu 
com pressa. 

Taí o motor de 52 HP 
(SAE) que não deixa a gente 
mentir. 

É motor com torque e 
potência para v. esbanjar. 

Basta pisar no'acelerador 
e êle vira fera. 

Mas, uma fera com os pés 
no chão. A barra 
compensadora e a bitola mais 
larga no eixo traseiro 
asseguram estabilidade em 

qualquer estrada e em todas 
as curvas. Além dessa 
valentia, o Fuscão tem ainda 
muitas atrações. 

Pára-choques de uma única 
lâmina, tampa do motor 
com aletas para melhor 
refrigeração, grandes 
lanternas traseiras, capô com 
trava de segurança, e um 
interior com bancos 
anatômicos, painel e laterais 
com aplicações tipo jacarandá. 

Olhe, já falamos demais. 

O negócio certo é v. dar uma 
chegadinha até nossa loja 
e agarrar o bicho à unha. 
Saia com êle. 

V. vai sentir a saúde dêle. 
E mecânica Volkswagen, 

para garantir que aquela 
pressa vá longe, por 
anos e anos. 

Qual é o outro apressadinho 
que pode garantir isso? 

wv tsaa 

Comércio de Automéveis MAGOPM Si 

Rua Minas Gerais, 113 —Teleg. MAGO PAR—Fone 151/153 

BMPEKATfttlZ - M A H AN H AO 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

e respetiva Cart, E, para que se chegue ao conhecimento 
de todos os interessados e aão aleguem ignorância, será 
o presente editai, publicado por 3 (três) vezes no 
semanário local e afixado na porta do Fórum. Dado e pas- 
sado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão aos 
dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novi- 
centos e setenta. (17/12/70 Eu, Doracilda Ayres e Silva, Es- 
crivã Substituta datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÜBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

Aos habitantes de 
tôda região 

VIDROS de todos os ti- 

pos, e para todos os 

fins? em 

NEUDSON na BR-14 vo- 
cê coihpra por preços 

mais baratos 
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TUCURDIANDO 

Escreve M. M. 

Estimulada pelo fenômeno 
"Transamazônica", a administra- 
ção municipal de Tucuruí no 
Pará, encontra-se numa roda 
viva de atividades e realizações. 
Limpa, retifica traçados e ni- 
velamento de logradouros pú- 
blicos, deita piçarra sobre o 
leito das ruas, aterra baixões 
e levanta muros de arrimo, de- 
fendendo o litoral da cidade 
contra a voracidade das águas 
tocantínas. Sae das providên- 
cias urbanas amplia seus en- 
cargos melhorando a pista de 
pouso do aeroporto local, ca- 
pacitando-a á operações de ae- 
ronaves mais pesadas. Ultima 
preparativos para o funciona- 
mento no próximo ano, do pri- 
meiro ginásio. Melhora as con- 
dições básicas da cidade, retoca 
sua maltratada fisionomia ur- 
bana, preparando-a para a gran- 
de, que se aproxima. Sente-se 
nos moradores de todos os bair- 
ros, o palpitar ansioso de de- 
sejos e esperanças reprimidas:- 
trabalho, salário, saúde, educa- 
ção e assistência social. 

A bitola estreita e claudican- 
te da péssima estrada de ferro 
ali existente, marcou profun- 
damente na alma do povo e 
nos hábitos da terra, o estigma 
do seu fracasso no desempe- 
nho do binomio transporte e 
colonização. Atestado eloqüen- 
te é o seu movimento financei- 
ro. Uma despesa mtnsal da 
ordem de Cr$ 120.000,00 con- 
tra uma Receita de apenas 
Cr$ 5.000,00  

Hoje, felizmente, este qua- 
dro triste de sofrimento e an- 
gustias, herdado em parte no 
espolio deixado pelo antigo no- 
me de "ALCOBÁÇA", aos pou- 
co» vai cedendo lugar a sor- 
risos timidos de esperança e 
confiança em dias melhores, 
com abundancia de trabalho, 
salários humanos, fartura de a- 
limentação e existência de as- 
sistência sanitária e social. Esta 
é ansiedade geral, retratada no 
remendo das roupas, na pah 
dez e na magreza do povo, no 
habito da cachaça e na grande 
quantidade de indivíduos maio- 
res de idade freqüentando ain- 
da o curso primário. A estra- 
da de ferro do tocantins, foi 
um grande mal que apenas be- 
neficiou aos seus dirigentes e 
fornecedores, atrofiando uma 
célula de atividades que talvez 
a iniciativa privada tivesse con- 
seguido dinamizar como ocor- 
reu com seus visinhos mais 
felizes e dotados e com 
os meamos valores econômicos 
ali existentes. 

Hoje, o sorriso embora tími- 
do do povo já é festa já é ale- 
gria. É a alvorada do progres- 
so que desponta, vibrando o seio 
ondulado, misterioso e quente 
da selva outrora impenetrável,- 
covil de duendes e caiporas' 
mitos e descrenças, selvicolas, 
malária e morte. É a pororoca 
da esperança revivida, ribom- 
bando e arrastando na sua im- 
petuosidade, os obstáculos que 
estrangulam seu curso. É o pu- 
tirum da Fé e da alegria, de- 
sentocando das raizes das sa- 
pupemas do tempo e do aban- 
dono, os fabulosos tesouios a- 

mazonidas. É o cheque-cheque 
do maracá do velho piaga, zu- 
nindo no seio da mata, pelas 
quebradas das serras e das gro- 
tas, pelos leitos dos rios, igara- 
pés e igapós, anunciando o hi- 
mincu do progresso com a mais 
béla cunhantã, a mais rica em 
encantos e a mais ambiciona- 
da filha da velha taba tocan- 
tina. Seu leito de núpcias, dá- 
diva de Coaracy e # Zarry, e 
onde o seu corpo moreno pal- 
pitará na ansia do desejo, des- 
falecendo após as carícias ar- 
dentes; se alcochôa dos mais 
ferteis adamascos de terra rôxa, 
ouro, diamantes, ferro, manga- 
nês. cobre, carvão de pedra, 
madeiras, orquideas multicores, 
folhagens, resinas e perfumes. 
E como fundo distante, a me- 
lodia heróica do troar das cai- 
xoeiras e do chuá-chuá das gro- 
tas escarpadas. 

É a vivência do drama de 
um mundo nôvo. É a explosão 
dinamica do trabalho rasgando 
a virgindade passiva e úmida 
da selva milenar. É o lampejo 
jo vibrante da ação, fertilizan- 
do o sólo máter, crescendo e 
multiplicando vidas, irradiando 
trabalho e progresso. 

Enfim, é a motivação de uma 
tarefa troando seus clarins. Ras- 
ga de alto a baixo, deita por ter- 
ra, pulveriza todos os baluartes 
desse outrora temido e vergo- 
nhoso "tabú" onde as enfraque- 
cidas vontades dos govêrnos 
passados buscavam a dosagem 
suficiente de entorpecentes pa- 
ra justificarem o risco de de- 
predação em que colocavam, a 
mais rica e dotada parte do 
nosso território, apuízando a 
mais preciosa seiva de vitali- 
dade e grandeza do nosso fu- 
turo. 

* * * 

Brasilino e eu estivemos al- 
guns dias em Tucuruí, pres- 
tando a parcela da nossa aju- 
da neste momento histórico da 
Amazônia. Hoje estou de volta 
á minha querencia. Porém o 
amigo e companheiro de ven- 
tura e infortúnio, ficou lá. Par- 
ticipa perigosamente de uma 
frente de penetração, brenha a 
dentro, em busca de contacto 
amistoso com selvicolas arredios 
e traiçoeiros habituado ao mas- 
sacre a cristãos. Em operações 
desta natureza, regressar ou não, 
é alternativa secundária que a- 
penas diz respeito á brancura 
das ossadas que testemunharão 
o fracasso ou não de uma 
missão. O que importa no mo- 
mento, é o cumprimento do 
dever, é trazer como troféu a 
conquista de mais áreas desti- 
nada à expansão de nossa gran- 
deza e a construção de mais 
campos de trabalho. Ê situar 
mais fontes de riquezas e mais 
campos de progresso. 

Em 15/12/970 

NaTip. Violeta tem 

Papel Hectográfico para 
mimeógrafo, Classiíicadores. 
grampeadores e papel alma- 
ço s/pauta. 

Dcófiíc Social 

ANIVERSÁRIOS 

EDSON AZEVEDO 
A 18 deste, completou mais um 

ano de proveitosa existência, o Sr. 
Edson Azevedo Maranhão destaca- 
do comerciante na cidade de Caro- 
lina e um dos diretores da Diesel 
Carolina S/A, ^desta cidade. Ao dis- 
tinto aniversariante que é assinante 
deste semanário, apresentamos, °em- 
bora tardiamente, os nossos |para- 
bens. 

BODAS DE PRATA 
O lar do Sr. Foch Tocantins este- 

ve em dupla alegria quando no Na- 
tal festejou também os 25 anos 
de matrimônio com D. Mariasinha 
Carvalho Tocantins. O Sr. Foch, re- 
side em S. Luiz onde desempenha 
as funções da arquivista do Tribu- 
nal Regional Eleitoral. Parabéns. 

Bernardo Sayão 

diploma 40 

Um vasto programa de so- 
lenidades marcou a entrega 
de certificados de conclusão 
do ginásio a quarenta alu- 
nos do "Bernardo Sayão". 
Essas solenidades tiveram o 
seu ponto culminante no dia 
25, no Club Recreativo To- 
cantins, quando em sessão 
presidida pelo diretor daquê- 
le colégio, Dr. José Delfino 
Sipaúba, os concluintes rece- 
beram seus diplomas. Falaram 
na ocasião, pela ordem, o 
concludente Antônio Ferrei- 
ra Lima, orador oficial da 
turma; o patrono e paranin- 
fo, respectivamente José do 
Espírito Santo Xavier e Re- 
nato Cortez Moreira; o Dr. 
José Delfino Sipaúba e, no 
uso da palavra franca, o Dr. 
José Fiquene, diretor da Fun- 
dação Mal. Eurico Dutra, o 
prof. Benedito Batista Perei- 
ra, o concluinte Adelman A- 
raújo Costa e o presidente 
do setor Local da CNEC Sr, 
Jurivê de Macedo. 

As festas foram encerradas 
com |animado baile que se 
prolongou até alta madrugada 

Departamento 

recebe terrenos 

Estêve na cidade o Eng0 

Alceu Salles de Assis que veio 
conferir o levantamento dos 
serviços topográficos do ter- 
reno doado pelo município 
ao Departamentos de Portos 
e Rios Navegáveis para a 
construção do porto fluvial 
da cidade. Na oportunidade 
o Eng0 Salles, que pertence 
à divisão de Engenharia 
DNVPO informou que em 
abril próximo se^âo definiti- 
vamente iniciadas as obras 
daquêle porto. 

Associação Co- 

mercial elege 

Diretoria 

Para o biênio 71-73 a As- 
sociação Comercial de im- 
peratriz elegeu a sua nova 
diretoria, assim composta: 
presidente Dorgival Pinhei- 
ro de Souza; vice-presiden- 
te Moacir Campos Milho- 
mem; Io. secretário: Juraci 
Ataíde Conceição; 2o. secre- 
tário José Coêlho Batista; 1Q 

Tesoureiro: Ubirajara Parrei- 
ra; 2o. Tesoureiro: Francis- 
co S o arse s e bibliotecário 
Guilherme Cortez. 

Seqüestradores querem 70 

Govêrno dá 51 

Da lista de 70 presos que os 
terroristas exigom, 19 deles 
o Govêrno do Brasil recusa- 
se a entregar, uns por serem 
criminosos comuns e não 
presos políticos e outros ou 
porque não puderam ser iden- 

tificados ou porque já estão 
em liberdade. No comunica- 
do do Ministro da Justiça fa- 
la-se inclusive que um dos 
escolhidos nega-se a ser tro- 
cado pelo embaixador suiço. 

O Ministro do Planejamen- 
to transmitiu ao presidente 
Médici os resultados finais do 
censo demográfico de 1.970 
que acusa uma população na- 
cional de 92.300.000 habitan- 
tes. De acordo com êsses da- 
dos a taxa anual Je cresci- 
mento da população brasilei- 
ra é de 2,7 por cento na dé- 
cada 1.900/70, inferior ao cres- 
cimento da década de 1.950/60 
que foi de 3,1 por cento. O 

maior crescimento percentu- 
al de população verificou-se 
em Brasília com 284,4 por 
cento; em números absolu- 
tos o maior crescimento foi 
na cidade de São Paulo que 
teve "sua população aumen- 
tada em 10 anos de 741.487 
habitantes. 

O censo agrícola estará 
pronto em março; o industri- 
al em maio e o de serviços 
em junho. 

Milhões de preiuizos 

V olkswagem na 

Encontra-se no Brasil o pre- 
sidente mundial da Wolksva- 
gen, acompanhando os servi- 
ços de recuperação da fá- 
brica da empresa brasileira 
atingida por violento incên- 
dio que danificou parte de 
suas instalações, no Estado 
de São Paulo. 

O presidente da organiza- 
ção trouxe técnicos alemães 
que vão ajudar na recupe- 
ração das oficinas. Mas se- 
gundo êle declarou à impren- 
sa,; a maior preocupação da 

Volks está no atendimento ao 
lado humano da catástrofe 
que causou várias mortes de 
operários. As famílias dos 

mortos estão recebendos da 
emprêsa toda a assistência 
possível, inclusive a mone- 
tária. 

A Secretaria !de Segurança 
de São Paulo ainda não con- 
seguiu determinar a origem 

dó incêndio, não se fazendo 
mesmo nem prognósticos so- 
bre a provável causa. 

Curso Científico em 71 

Podemos afirmar que exis- 
tem grandes probabilidades 
do funcionamento em Impe- 
ratriz, no póximo ano, do 
curso científico, no colégio 
da Fundação Mal. Eurico 
Dutra. 

Êsse curso do 2o ciclo se- 
cundário vem sendo insis- 
tentemente reclamado por 
cocluintes dos Ginásios da 
cidade e até dos daquelas 
mais próximas. A existên- 
cia do Curso Técnico de Co- 
mércio não satisfaz a todos 
especialmente àqueles que 
sonham com as falcudades 
de Medicina e de Engenha- 
ria Daí as solicitações que 
agora parecem atendida pe-^ 

Troca a rêde 

pela estrada 

Proprietário da fábrica de 
rede "Maria Bonita", de Fe- 
ira de Santana, na Bahia, 
fechou as portas de seu es- 
tabelecimento e está a ca- 
minho da Transamazônica o 
poeta cearense Raimundo 
Manoel Magalhães, acompa- 
nhado de sua esposa a can- 
tora e compositora pernam- 
bucana Carmen Magalhães. 

Io Dr. José Ribamar Fique- 
ne. 

Consta-nos que o proble- 
ma maior para o funciona- 
mento do Cientifico estava 
na carência de salas dê au- 
las e também de professores. 
Tudo porém já parece ter 
encontrado solução feliz e já 
se sabe até que muitos dos 
estudantes do Técnico Co- 
mércial pedirão transferên- 
cias para o ciêntifico, o que 
possibilitaria inclusive o fun- 
cionamento ja no primeiro 
ano de pelo menos as 2 pri- 
meiras séries do nôvo curso. 

sAéóodação Co- 

merciaL dá lição 

( ont. da Ia páginal 

cepçâo ^oferecida principal- 
mente áo visitante que aqui 
chegando necessita ir aos 
Correios. 

E num verdadeiro presente 
de natal á EBC e à própria 
cidade, a Associação custeou 
a limpeza e pintura da men- 
cionada agencia postal que 
se não ganhou conforto, já 
oferece porém uma presença 
melhor. 

Oxalá ra EBCT entenda o 
gesto, se é que ela é boa en- 
tendedora. 


