
'  _ 

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

ANO III Imperatriz (Ma.), 10 de Dezembro de 1972 N0. 125 

solicitadas: 

Carta Aberta ao Povo de Imperatr'^ 
♦ ■ É 

Apesar de uma campanha 
que quiz que fôsse de escla- 
recimento, apesar de pronun- 
ciamentos em que sempre- 

Imperatriz terá escritório do SERFHAII 

Até o próximo mês de ja- 
iiíiro deverá ser inaugurado 
nesta cidade o escritório lo- 
cal do Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo SER- 
FHAU constituido de um 
urbanista, um engenheiro e 
um técnico em administra- 
ção, além do pessoal buro- 
crático que na medida do 
possível será recrutado en- 
tre elementos da cidade. 

Tratando do assunto jun- 
to à Prefeitura Municipal, 
esteve em Imperatriz o Dr. 
Raymundo Nonnato Moraes 

de Albuquerque, assessor té- 
cnico daquele importante ór- 
gãp federal, cuja vinda até 
aqui teve o objetivo de estu- 
dar a celebração de um con- 
vênio entre a Prefeitura e o 
SERFHAU, de ajuda técnica 
às Prefeituras da micro-re- 
gião^Êsse convênio, em prin- 
cípio já elaborado e aceito 
por ambas as partes deverá 
ser firmado entre 15 e 20 do 
mês corrente em ato solene 
que contará com a presença 
do Dr. Leo Serejo Pinto de 
Abreu, Superintendente do 

SERFHAU. 

O passo a seguir será a ins- 
talação do escritório que irá 

ajudar as Prefeituras de sua 
área de ação nos problemas 
relativos à expansão urbana 
e organização municipal, in- 

clusive o cadastramento de i- 
móveis, à medida que os 
serviços o exigirem, o Escri- 

tório tratará da vinda de té- 
cnicos que estudarão e apon- 
tarão a solução de cada ca- 
so surgido dentro da faixa 
de serviços do órgão. As in- 

j formações nos foram dadas 
pelo próprio Dr. Raymundo 
Nonnato, qu^ acrescentou: 

Um dos prografnai do Mi- 
nistério do Interior é o PIN 
Plano de Integração Nacio- 

nal que prevê a instalação 
de 7 polos de desenvolvimen- 
to no âmago da Amazônia. 

As cidades designadas como 
pontos chaves dentro dessa 
programação foram: Picos 

(Pi), Marabá, Altamira, San- 
tarém, Itaituba, Kumaitá Pa) 
e Imperatriz.. 

O que há na Camguru? 

COLONIA x COLONOS 

Depois de várias publica- 
ções solicitadas pelos colo- 
nos da Gurupi. em Açailan- 
dia, em que acusações gra- 
ves são feitas à linha de con- 
duta da Confederação Evan- 
gélica Brasileira e especial- 

mente ao Sr. Enilson Rocha, 
Coordenador do Projeto Gu- 

rupi, deliberou "O PRO- 

GRESSO" procurar conhe- 
cer as origens e a profundi- 
dade da desunião cada vez 
maior entre os colonos mem- 

bros da Cooperativa Cangu- 
ru e a CEB. 

Chegamos até à Colônia. 
Gravamos entrevistas e ou- 
vimos colonos e.funcionários 
da CANGURU. As pessoas 
ouvidas eram por nós abor- 

dadas onde encontradas: no 
armazém de abastecimento 
de colonos, no escritório do 

Projeto e em casas pelas 
quais passamos. 

O resultado dessa coleta 
de opiniões será por nós di- 

NOTICIAS DO CAMPUS 

Eecerrcu-se na última quinta-feira o Curso de Treina- 
mento em Técnicas e Métodos de Aprendizagem. A soleni- 
dade de entrega dos certificados foi no Clube Tocantins. Es- 
tiveram presentes o Prefeito, o Presidente do Câmara Mu- 
nicipal, o Juiz José Ribamar Fiquene. o Vice-Prefeito eleito 
Ivan Paiva Assunção e muitas outras autoridades e pessoas 
representativas da comunidade. 

—o— 
A nota simpática da reunião foi o fato do Presidente 

do Rotary, Sebastião Régis ter entregue c diploma a sua 
própria esposa. O mesmo aconteceu com o Sub-gerente do 
Banco do Brasil, José Pereira. 

A presidência da mesa coube ao Prof. Eduardo Correia 
Lima representando o reitor Algacyr Maeder. 

—o— 
Muito elogiado o discurso da profa. Evanda Reis. ora- 

dora da turma. Valorizou o esforço do Governo e procurou 
conscientizar os brasileiros. 

— o— 
Partiu a equipe da faculdade de Educação, sexta-feira, 

dia 8. Muitos prometendo voltar breve. 
—o— 

Chegou o equipe de zoologio do Instituto de Biologia 
da Universidade Federal do Paraná. São eles: Prof. Sebas- 
tião Laroca, Prof. Joaquim Carlos Sena Maia, e os univer- 
sitários Maria Eliza Takaí, Sônia Romaniuk, Mirna Martins, 
Germano Henrique Rosado Neto, Marize Cit Azevedo, Ru- 
bens Leonart Maria Angélica Haddad e ainda, do Curso de 
Pós-Graduãção: Grací Maria Fernandes de Oliveira e Sônia 
Maria dos Santos Lauer. São 11 ao todo e já começaram a 
trabalhar. 

—o— 
O Prof. Eduardo Corrêa Lima, por nossa intermédio 

deixa um grande abraço aos professores e ao povo de Im- 
peratriz em geral. Em pouco tempo a cidade cativou-o. 
Partiu para Curitiba via Belém sexta-feira. 

Alguns professores do Curso de Treinamento devem 
procurar correspondência do Paraná no Campus. Chegou 
malote na sexta-feira, com cartões de 2o Grupo. 

Amanhã. 2a. feira, o Campus e os professores de Im- 
peratriz terão assunto importante - Biblioteca. 

vulgado amplamente na pró- 
xima edição. Outros detalhes, 
entretanto, merecem ser a- 
qui divulgados, baseados em 
dados que colhemos: 

A CANGURU é hoje uma 
entidade falida, literalmente. 

Até agosto do corrente a- 
no só em vales de andam- 
ento a Cooperativa tem 
12.000,00, entre os ainda re- 
sidente na área do Projeto; 
Cerca de 40 até o balancete 
de setembro ultimo ela deve 
à Confederação Evangélica 
do Brasil 85 mil cruzeiros 
dos 141 mil postos à sua 
disposição. Desses, 100 mil 
foram colocados á disposição 
da CANGURU já em 1.972. 

Em créditos diretos os co- 
lonos devem à Cooperativa 
67 mil cruzeiros, além dos 
vales mencionados. 

O que á de estarrecer é 
que, possuindo a entidade 
cerca de 200 associados, es- 
sa absorção de créditos se 
restringe a menos de 40 de- 
les. Dois colonos, apenas, 
chegam a dever à Coopera- 
tiva 15 mil cruzeiros. Se- 
gundo dados constantes de 
um documento de autoria do 
Coordenador do Projeto, "11 
colonos da Gurupi, que re- 
presentam 4,3% apenas dos 
membros da mesma recebe- 
ram 66% dos créditos con- 
cedidos. Figura entre eles o 
Sr. Manoel Ribeiro da Silva" 
presidente da Cooperativa e 
um doa dirigentes da lúta a- 
berta contra o Coodenador, 
que dá a êsse grupo de 11 
pessoes designação de "uma 
ilha de previlegiados". Ainda 
segundo êsse mesmo docu- 
mento que temos em mão, 
"os 20% de membros da 
Cooperativa que são colonos 
da Gurupi absorvem em qua 
se sua totalidade a capacida- 

Imposto de Renda 

vai começar cedo - 

O recebimento de cP.nara 
ções do Imposto de Renda 
para o ano de 73 começerá 
mais cedo do que no ano an- 
terior, ou seja, do início de 
janeiro próximo até o dia 26 
de maio, segundo determina- 
cãs da ministro Delfim Neto, 
da Fazenda. 

A informação é do delega- 
do da Receita Federal do Ma- 
ranhão, sr. José Ribamar, que 
resaltou a possibilidade para 
expedição das notificações 
no próximo dia 27 de maio, 
evitando que o contribuinte 
venha a pagar o Imposto de 
Renda de um exercício para 
outrp, como venha acontecen- 
do em alguns casos. Disse o 
titular da Receita que "no Ma- 
ranhão, no corrente ano, dos 
60 mil declarantes, apenas 
1.500 deixaram de receber as 
suas notificações, não obstan- 
te o grande esforços da rede 
bancaria para reduzir esse 
número". Esclareceu - a se- 
guir - que o não recebimento 
dessas notificações foram 
causadas por endereço erra- 
do ou mudança de residência. 

É pensando do delegado Jo- 
sé Ribamar Souza que o re- 
cebimento do Imposto de Ren- 
da correspondente ao exer- 
cício de 1973 sejo feita de 
maneira racional e eficiente 
porque, além da contribuição 
da rede bancária, vem de re- 
ceber apoio e incentivo da 
direção da Banco do Estado 
do Maranhão que passará a 
receber as declarações e dis- 
iribuir as notificações por 
suas onze agências espalha- 
das pelo interior do Estado. 

me eraedebista. bc 
a to o 
fundarhento i 

bando * mentaliuc. 
imperatrizenses. diz. 
por aí que dei apôio a 
d-klato da ARENA, hoje p' 
feito eleito desta cidade. 

Qupro deixar de uma Vv 
por tdda^ bem claro que f. 
uma campanha CT" ^ 
^VIDB. Lutei incansavelmeiiv 
para venc^" Quando m 
propus a ser cancu .aio a . 
feito, eu o fb com seriedade 
e de fato desejava^que a vi- 
tória ficasse comigo. Mo 
candidatos a Vereador e ca 
bos. Liberais, nã^ só dao' 
como principalmente do in 
terior do município não po- 
dem, negar ser testemunha 
de c ue sempre pedi que re- 
corm ndasse meu nome. Ti- 

vN.C úgo no dia das elei- 
çõè, na equipe de moças, 
amif i e .motoristas contra- 
tad' i em benficio da sagra- 
çp do meu nome. Estou 

ranquilo, pois meu fôro m 
timo nada me condena. Esta 
esta presente nota é apenas 
mais uma prova de respeito 
que tenho ao povo de Impe- 
ratriz, não quero que êle 
me coloque na lista dos trai- 
dores e vendidos. 

Continuarei ao lado do 
M.D.B. e acredito merecer a 
confiança de meus correli- 
gionários. 

Imperatriz, 05 de dezem- 
bro de 1.972. 

José Gomes de Arruda 

de de prestação de serviço' 
da Cooperativa em defrimen- 
to dos 80% de membros que 
são os demais agricultores 
na região". 

Um dos colonos afirmou 
à reportagem que no pri- 
meiro ano de funcionamen- 
to a CAMGURU teve pre- 
juízo de Cr$ 300,00 que au- 
mentaram para 20 mil cru- 
zeiros no segundo ano e 
20.000 no terceiro. Em 72 
diz-nos o Coordenador, ela 
não dará prejuízos. 

Trânsito faz 

outra vítima 

O trânsito no centro de im<- 
peratriz continua fazendo ví- 
timas. Anteontem ' 
das 23 h" o caiuinnao de''dis- 
tribuição de bebidas da An- 
tártica, placa AL-0685, de Go- 
iânia, guiado pelo motorista 
João hrancisco Neto, colheu 
em plena Av. Getúlio Vargas, 
que percorria na contra-mão, 
o ciclista José de Jesus Ri- 
beiro, 22 anos, solteiro empre 
gado da firma "TeW-Elétrica 
da Amazônia Ltda". 

A vítima teve morte iu. 
ata, com esmagamento do crâ- 
nio e escoriações por todo o 
corpo. O motorista apresntou- 
se à polícia na manhã de on- 
tem, acompanhado do advo- 
gados. 

Não bastasse tanta irregu- 
laridade, a CANGURU retém 
ilegalmente mais de 
cr$ 50.000 de ICM o que te- 
ria obrigado A CEB a venda 
das máquinas de sua ser- 
raria para cobrir êsse débi- 
to já que embora desobri- 
gada legalmente, a Confe- 
deração sente-se moralmen- 
te responsável pelos com- 
promissos da Cooperativa" 
(Enilson Roch). 

A DIREÇÃO DA CAMGU- 
RU Será assumo tratado 
na próxima, edição. 
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O PROGRESSO 

sentendimpníGs na Policia 

qiíe rei- 
aesentendi- 

o da Delegacia 
local, chegando à 

a da parte de alguns 
uii, dos hieràrquicamen- 
cumprimento de ordens 

Delegado que é civil. 
I^ia não confirmada adi- 
até que um sorteio, do 

"bingo" programado para 
:ngo "o~:-do numa das 

. de diversão da cidade 
i proibido pelo Delegado 

1 o aia atraza- 

do por determinação, de um 
dos componentes do destaca- 
mento pplicial. 

Via de regra, as notícias 
partem da própria delegacia 
mas com pedidos de reserva 
da parte de quem as ouve, o 
que dificulta a sua compro- 
vaçàr; mas o fato é que ele- 
mer .os que já vieram para a 
dei jgacia quando da última 
reforma dos quadros da mes- 
ma já voltaram para São Luis 
em face de divergências loca- 
is. 

SEMENTES PARA A TRANS-AM 

tons. de semente de ar- 
cinco toneladas de alcrn- 
^nas e "t ^amona 

^ d« feijão mulatínho pro- 
uuzidas na região do S. Fran- 
cisco foram embarcadas em 
Recife pelo INCRA com de 
tino a Marabá, onde o Institr co 
implantou um projeto. 

Para Altamira estão ser n- 
do cem toneladas de a ti, 

vinte de algodão, ÍO de ma- 
mona e 70 de feijão. 

Todas as sementes serão 
distribuídas entre os colonos 
para plantio ainda neste mês 
que marca o começo do ano 

agrícola na Amazônia. 

A notícia vem da agência 
Meridional, de Recife. 

JustL.ça no caso 

Aldeman Costa 
As eleições foram sem dú- 

vida um espanto para os lí- 
deres que nas suas previsões 
nem chegaram a se aproxi- 
mar dos resultados. 

O povo jamais errou em 
tempo algum e já dizia o fi- 
lósofo que "cada povo tem o 
governo que merece". 

O povo está muito bem re- 
presentado pois, como disse 
o Senador, Xavier e Ivan jun- 
tos a La Roque no executivo 
farão em breve realizadas 
as aspirações de Imperatriz. 

É a mesma coisa que dizer... 
"e os rios correm para o mar; 
só o pranto dos meus olhos 
eu sei onde vai parar." 

Todas as grandes esperan- 
ças são seguidas de grandes 
tristezas. E se cabe ao legis- 
lativo vigiar os destinos da 
terra... JUSTI.. ça no caso. 

Dr. Edvaldo Cunha 

ADVOGADO 

IMPERATEIZ — MARANHAO 

HOSP1TA'. SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LBORATÚRIU DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia— Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Casa à Venda 

Vende-se uma casa de te- 
lhas c/ tres portas de frente, 
5 compartimentos toda mu- 
rada, sito à rua Godofredo 
Viana, n0 111. Tratar com o 
sr. Joaquim Leite de Sousa, 
na mesma. 

Documentos 

Perdidos 

Gratifica-se bem, à pessoa 

que encontrou uma bolsa 
contendo documentos como 

Titulo de Eleitor, Carteira de 
motorista, Certificado de pro- 

priedade de um carro Merce- 
des Benz de Paranavaí-PR. e 
outros de grande valia, per- 
tencentes ao sr. Geraldo Bra- 
gati, residente à rua Ceará, 
1010 nesta cidade. 

Página 2 

O FROGRESSO 
—i 

Fundado em 3, de maio de 1970 
Registro n® 136 

Diretor-Proprietário 
José Matos Vieira 

Diretor e Kedator-Chete 
Jurivê de Macêdo 

Colaboradores 
Mario Mazzlni 

T 1 R(A G E M 

1500 Exemplares 
Número avulso: 0,50 

» atrazado: 0,60 

assinatura anual 30.00 
» semestral 12,00 

Redação e Otlclnas 
Rua Símplicio Moreira, 1679 

A direção não assume responsabili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicad» s 

Credenciado pelo I.N.P.S. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

na 

PARAGAS jangada 

• \ 

PARAGAS 

Sereia, 

Tradicional) espera por VOCE, 

dona de casa econômica 

(e de bom gosto) 

Geladeiras 

Ventiladores 

Maq. de Costura 

Eietrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 

IMPERATRIZ 

# 



Piauiense vai pira 

a Presidência 

O dep. federal Fiávio Mar- 
cílio, que exercia na Câmara 
Federal a presidência da Co- 
missão de Relações exterio- 
res, foi escolhido pela alta di- 
reção arenista para ocupar a 
presidência daquela Casa no 
próximo biênio. Fiávio Marcí- 
lio nasceu em Picos, no Piauí; 
e entre os candidatos indica- 
dos numa lista de c'nc,o nomes, 
figuravam o maranhense, Hen- 
rique La Ropue, e o pernam- 
bucano Etelvino Lins. 

Recursos sobem 

ao TRE 

Os recursos contra a diplo- 
mação dos candidatos José 
Olímpio e Alfredo Falcão, res- 
pectivamente de Carolina e 
Grajaú, já foram contestados 
pelos diplomados, devendo a- 
gora ser enviados pelo presi- 
dente da 4a. Junta Apuradora 
ao Tribunal Regional Eleito- 
ral, para julgamento. Ambos 
os recursos foram encaminha- 
dos ã Justiça pelo advogado 
Jurivê de Macedo, contratado 
para isso pelos Srs. Genesio 
Gonçalves e Wolf Guará. 

O goleiro Raul do Cruzeiro 
de Belo Horizonte, esteve em 
litígio com seu Clube. Teve 
suspenso seu contrato e ficou 
na chamada '-cerca". Nem ao 
menos no banco de reservas 
nos jogos. Pouco a pouco gas- 

tou as economias que possu- 
ía, para sustentar a família. 
Perdeu, para pagar dividas, 
uma casa em que havia gas- 
to mais de cr$ 50 000,00; per- 
deu o carro e ultimamente já 
tinha entregue à Caixa eco- 
nômica todas as jóias da mu- 
lher, para garantir emprésti- 
mos. 

Semana passada, quando 
saiu para Belém, agora já co- 
mo titular da meta do Cru- 
zeiro, Raul estava brigando 
com á mulher porque ela jo- 
gara no teste anterior da Lo- 
teria Esportiva cr$ 84,00. con- 
tra a vontade do marido que 
alegava não poder fazer des- 
pesas extras. Mas a mulher é 

teimosa e mal Raul viajou ela 
fêz novo jogo, dessa vez de 
apenas cr$ 16,00. No jogo Re- 
mo-Cruzeiro ela marcou co- 
luna do meio, mesmo saben- 
do que estava jogando contra 
o interesse do marido. 

De volta a Belo Horizonte, 
saltando no aeroporto o go- 
leiro foi logo avisado pela 
mulher: 

meu bem, eu joguei novamen- 
te. 

De nôvo? Eu não havia proi- 
bido? 

Foi, meu bem, mas acontece 
que desta vez.. .eu fiz 13 pon- 
tos. 

E graças a essa teimosia Ra- 
ul é hoje um homem rico. Ga- 
nhou no teste n0 116 novecen 
tos e quarenta milhões. 

Claro que êle já não briga 
com a mulher porque ela o de- 
sobedeceu. 

Notícias do ^elém 

BELÉM, (do correspondente) en&.jo V 
cente LP No ultimo Campeonato Nacio 

uai de Basquetibol, realizado 
recentemente na quadra do 
Ginásio Serra Freire da capi- 
tal paraense, sagrou-se cam- 
peão a representação da Gua- 
nabara. A seleção goiana atu- 
ou espetacularmente propor- 
cionando um autentico sho 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

Mais de 4 milhões 

para a Segurança 

O Gov. Pedro Neiva saneio 
nou lei que concede à Sec, de 
Segurança do Estado 4 milhões 
e 300 mil cruzeiros a serem 
empregados no reaparelha- 
mento dos órgãos daquela Se- 
cretaria A verba vem de Fun- 
do Especial ao Maranhão pe- 
lo Presidente da República. 

BREVE EM IMPERATRIZ 

MINAS CARNES 

Tudo em carnes, leite, queijos, ovos, manteiga, servindo 

com maxima higiene e prontidão ao povo de Imperatriz 

Avenida Dorgival Pinheiro esquina. Praça de Fátima 

TELErONICA DE IMPERSIRIZ S/11 

AVISO 

Comunicamos aos nossos usuários 
que, em face das obras em execução 
no entroncamento local, pela Cons- 
trutora Tratex, S .tivemos de remo- 
ver o posteamento e a rede telefô- 
nica naquele local, ficando, em con- 
seqüência, desligados, temporaria- 
mente, os telefones instalados após a 
Rodovia. 

Em, 03/12/1972 

Telefônica de Imperatriz, S/A, 

Licinio da Rocha Cortez—Diretor 

compre seus cartões 

de Natal na 

Papelaria Violeta 

cida, ficando em segundo lu 
gar na ordem de classifica- 
ção. Enquanto isso, a seleção 
do Maranhão, vergonhosamen- 
te, foi desclassificada por in- 
diciplina dos seus titulares 
no decorrer do segundo jogo 

BELÉM, (do Correspondente) 
O cantor Roberto Carlos, que 
é "casa cheia" onde que an- 
de, apresentou-se domingo, 
dia três, no palco auditório do 
Ginásio Serra Freire, sob a 
chancela publicitária de uma 
das firmas iutegrantrs do alto 
comercio paraense. "O brasa", 
que não manda mais ninguém 
ir pro inferno, aproveitou o 

cas que bealmenu. 
o recado do amor, 
nho. 

BELÉM (do correspon' „ 
Nas eleições do ultimo ple: 

de lõ de novembro a ARéjNa. 
paraense conseguiu mai"' 
nas uriias elegendo nove Vt 

de certo surnreendendo a toi . . 7 
cida, ficando em segundo lu- rea(3orfes. enquanto o MDB s 

conseguiu elegerA niair 
ria dos sufrágios foi a fa\. 
da candidatura Maria Duarte.* 
naturalmente, ex. 5 'is- 
mo lugar. 

BELEM, (do G<c«respondent€ 
Dia três, próximo passado, ft 
alvo das mais significatTV^ 
homenagens quando da pas- 
sage^-do seu quadragésinK 
quinto áfiivêreâriíJ o T»v.. 
GELMIREZ MELO E Silva, fi- 
gura das mais destacadas nos 
mei s intelectuais, do Pará é 
assis tnte do Gabinete do Mi- 
nistro. 1a Educação e Culture, 
e-m B ^m. 

O V I L óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

QuiBoisaetro I da BK - 14—Fone 27il—Emperatriz—>Ia. 
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Coube ao SERFHAU a t- 
refa de executar dent^j do 
menor espaço de tempo pos- 
sível, de modo a trazer a ma- 
ior soma de benefícios a ca- 
da micro-região. 

Em Imperatriz, prossegue, 
encontrei inteiro apoio do 
prefeito Renato Moreira que 
já tem em mães minuta do 
convênio a ser firmado com 

o nosso representado. Tem 
ainda conosca o compromis- 
so de facilitar a instalação de 
nosso escritório, ajudando- 
nos no fornecimento de ca- 
sa para êsse fim. Antes de 

deixr o governo do municí- 
pio - finalizou — o prefeito 

.tará a Imperatriz e^sa 
^.ande ajuda, possibilitando 
a seus sucessores as facilida- 
des de uma assessoria de 
primeira ordem, sem ônus 
para os cofres municipais. 

A uma pergunta nossa, 
respondeu-nos: 

O SERFHAU não finan- 
ciará obras; não fará em- 
préstimos. Êle conseguirá o 
dinheiro e o aplicará direta- 
mente. Dentro de nossa pro- 
gramação, basta que se con- 
sidere necessária a constru- 
ção de uma obra para que 
nós a planejemos e arranje- 
mos os recursos para. cons- 
trui-la. 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

AS SUAS ORDENS, aberta «ias 7 horas até or 

Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na 

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

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
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TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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COMENTANDO i 

JURIVÊ 

Após o intervalo regulf jientar, Estado e Municí- 
pio partem o segundo temi.o da luta em torno do ICM, 
co- * pagamento novamente sustado da quota per- 
tencente ao primeiro. 

☆ 
Josj Olímpio e Alfredo Falcão, eleitos respecti- 

vamente em Católica e Grajaú contestaram o recur- 
so oferecido à Justiça Eleitoral contra a sua diplo- 
mação. O advogado Farhat Sadi e o defensor do pri- 
meiro enquanto a defesa do segundo está a cargo do 
causídico Agostinb0-boleto. O patrono dos recorren- 
tes, Jurivê tíe Macedo, já falou sobre a documenta- 
ção juntada pelas partes ex-adversas e ambos os re- 
cursos vão agora às barras do TRE para a palavra 
final no âmbito do Espado. 

Reunidos hoje * advogados lacais estudando uma 
medida a ser toma . junto a quem de direito para 
que a comarca de iperatriz seja aparelhada de for- 
ma a atender à crfc ^ente procura da Justiça na ter- 
ra. Mais juizes e mai cortórios que aliás já existem 
há mais de ano no... L ^rio Oficial. 

O Governador do Estado «..ria dirigido aos are- 
nistas ura apêlo no sentido da reunificação das for- 
ças municipais onde ás sub-legendas quebraram a uni- 
dade partidária. Comentário de um político de Porto 
Franco: "lá vai ser d fícil." Não explicou por que. 

Há poucos dias o responsável por esta coluna 
perdeu uma audiência na comarca de Porto Franco 
porque a intiraação vinda pelo correio chegou aqui 
após a data da audiência. O cartório entregou a cor- 
respondência no correio com mais de 10 dias de an- 
tecedência. Também de Itaguatins, bem mais próximo, 
a mesma pessoa recebeu oficio de um cartório com 
mais de 30 dias de postada. 

O juiz da la. vara concedeu medida liminar con- 
tra a Prefeitura local, mandando sustar as obras ini- 
cias da construção ds ura hotel na Praça Tiradeutes. 
O edifício seria construído por ura grupo do sul den- 
tro dos moldes mais moderno. Ocorre que o local 
escolhido para a construção não foi achado dos mais 
indicados. Daí a medida judicial contra o ato de aíora- 
mento do terreno. 

Sociedade em íoco 

Graça Oliveira 

Queremos cumprimentar o casal 
amigo Vltórla-Sebastiâo Regis que 
no dia 8 passado completou onze 
anos de feliz convivência. Na opor- 
tunidade, receberam em sua residên- 
cia grande número de amigos. 

Kátib, a primogênita do casal, re- 
cebeu nesse mesmo dia o sacramen- 
to da Comunhão, em bonita cerimô- 
nia na Igreja de Sta Teresa. 

A la. tuima do Colégio Bandeiran- 
te recebeu os certificados de conclu- 
são de curso, semana passada, em 
bonita e bem organizada programa- 
ção. 

☆ 
Dia l8 foi a solenidade de entrega 

de certificados. Dia 2. com o Clube 
Juçara multo bem decorado deu-se 
um maravilhoso encontro social cuja 
atração principal foi a tradicional 
valsa" 

Sexta feira, Francisca Brandão re- 
cebeu em sua residência a turma do 
Io ano Técnico em reunião informal 
de despedida do ano letivo. Foi real- 
mente uma festa maravilhosa. O Sr. 
Mario Brandão e Da. Maria Luisa 
foram anfitriões perfeitos. 

X}- 
Em brilhante cerimônia no Clube 

Tocantins foram entregues às pro- 
fessoras de Imperatriz o diploma do 
Curso ministrado pelo Campus Avan- 
çado. 

Na oportunidade, queremos desta- 
car os relevantes trabalhos da Profa. 
Maria das dores e do Prof. Ozias. 

sO- 
Os concluintes da Escola Técnica 

de Comercio iniciaram as comemo- 
rações de sua formatura na acolhe- 
dora Churrascaria Maloca. Oferece- 
ram na ocasião a grande número de 
cov dados um saboroso churrasco. No 
dia 8 receberam os certificados nc 
Clube Tocantins e no dia 9 oferece- 

Aos Leitores: 
" -r: . ,, 

"O Progresso" não dirculará no pró- 

ximo domingo, dia 17. Voltaremos as ruas 

no dia 24 em edição especial alusiva às co- 

memorações do Natal. 

Mutran Cassado: 10 anos 

Divulgou edição do Repór- 
ter Esso, na semana passada, 
que com fundamento no AI. 5 
foi cassado o mandato do de- 

putado eistadual Oswaldo Mu- 
trara, de( Marabá, que perde 
também seus direitos políticos 
pelo prazo de 10 anos. 

ram uma noite toda especial à so- 
ciedade de Imperatriz, em bonita 
festa 

No Juçara, dia 8, o Colégio Gon- 
çalves Dias (CNEC) entregou ofici- 
almente a Imperatriz uma turma de 
Técnicos em Contabilidade. Nossos 
parabéns. 

& 
No dia 8 último comemorou sua da- 

ta natalicia a professora Clarice Car- 
valho Araújo que já na véspera te- 
ve também a alegria de receber seu 
certificado de conclusão do Curso 
de Aperfeiçoamento miilstrado a 

l professores locais pela Universidade 
Federal do Paraná. 

Duplos parabéns. 

SANDRA ROGÉRIO 

Completou seu primeiro aniversá- 
rio no dia 8 passado o caçulinha do 
casal Jurlvê-Leonor Macedo. Aos 
amiguinhos do Rogério foi ofereci- 
da alegre e concorrida recepção, 
com refrigerantes e salgadinhos. 

☆ 
Viajando para Belém o prof Ru- 

bens Lima, a fim de tratar de né- 
gocios. Desto vez vai acompanhado 
da "escolta". 

X}- 
Para Caxias, a fim de freqüenta- 

rem o curso de ferias da Faculdade 
de Filosofia estão seguindo as pro- 
fessoras Irene M. Lopes e Maria A- 
gostinha. 

Em visita a amigos, foi visto na 
cidade o pecuarista tocantinopolino 
Alcides Miranda. Na pauta dos as- 
suntos tratados entrou a Festa da 
Uva, no Rio Grande do Sul, coinci- 
dentemente em vistas também pelo 
prof Rubens Lima. 

☆ 
Nota dez para o Pastor Luis Mo- 

reira Franco na direção do culto 
evangélico em ação de graços pela 
formatura da primeira turma do Cur- 
so Técnico do C. Gonçalves Dias. A 
cerimônia empolgou a quantos a as- 
sistiram, pela programação e pelo 
calor da recepção aos homenagea- 
dos. 

HONRA AO MÉRITO 

O prof. Ozias Hapner está fazen- 
do com que o Campus Avançado 
funcione mesmol No setor educacio- 
nal. então, a ajuda vem sendo mag- 
nífica. Salve êle. 

☆ 
Completará anos dia 15 do corren- 

te, o industrlnl conterrâneo Francis- 
co Herenio Alves Pereira, pessoa de 
alto conceito nos meios sociais e 
comerciais desti cidade. Batalhador 
incansável, Francisco Herenio está 
sempre presente no apoU) às Inicia- 
tivas que tragam o soerguimento de 
Imperatriz, razão poique destac imos 
o aconiecimento enviauo nossos pa- 
rabéns, extensivos á sua distinta fa- 
mília. 

Paraniofado pelo Prof. Ru- 
bens Lima, a primeira turma 
de Técnicos em Contabilidade 
do Colégio Comercial Gonçal- 
ves Diac, da CNEC, recebeu 
no último dia 8 seus certifica- 
dos de conclusão de curso. A 

turma Pioneira" é composta 
pelos técnicos em contabilida- 
de Fernando Santos, leda M. 
Lopes, Maria de Lurdes Lopes, 
José C. S. Plácido, Biaci Ribei- 
ro, Itapoan Martins, José Woiib 

Araújo, José R. Almeida Rios, 
Sônia Maria Plácido, Maria Ri- 
beiro, Olímpia F. Cruz, Perí- 
cles B. Bezerra, Irene Milho- 
mem Lopes, José Evandes Lo- 
pes, Josemar Rocha Wander, 
Terezinha R, Moreira, Violeta 
Tocantins e Maria da P. Cortez. 
A programação festiva teve 
início no dia 7 e culminou dia 
8 no Juçara Clube com a en 
trega de certificados e baile 
de gala. 

Sálvio Dino 

vem Paraniníar 

Escolhido paraninfo da 
turma de concluintes da Es- 
cola Normal da Fundação 
Mal. Eurico Dutra, em sole- 
nidade que terá lugar no 
próximo dia 16, chegará nos 
próximos dias a esta cidade 
o advogado Salvio Dino, re- 
xiomado causídico maranhen- 
se que agora ensaia os pri- 
m- iros passos no campo da 
literatura. Salvio Dino ja tem 
protos os originais de seu pri- 
meiro hvro, abordando te- 
me. egionais. 

Crianças, pais e mães estão 
sendo convidados para assis- 
tirem a programação da fes- 

ta do "Natal da Criança", no 
Clube Juçara. Dentre muitas 
atrações, haverá desfiles de 

traje a rigor, sorteio de uma 
bicicleta e farta distribuição 
de bolo à gurisada. Vá e leve 
seu filhinho. 

Não esqueça: tudo aconte- 
cerá no próximo dia 16, às 19 
horas, no Clube Juçara. Nota 

10 para a senhora Neiry Al- 
meida. principal incentivadora 
do "Natal da Criança". 

RAZAMOR... 

ECASAPMfPMA 

AGORA SIM I 
O TRIO 
QUE LHE DA 
A COMPLETA 
FELICIDADE! 

E QUEM LHE PROPORCIONA O 32 ELEMENTO. 
A CASA PRÓPRIA. E A COVAP. 
E ET NAO TENHA DUVIDAS. E VOCÊ TEM 

11 

anos 

oara pagar 

TODO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 
DE RECONSTRUÇÃO E DE REFORMA. 
ÉSTE 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 PRA QUEM QUER 
COMPRAR AVISTA. 
E TEM MAIS: VOCÊ PODE FAZER. 
TAMBÉM. SEU PRÓPRIO PLANO... 
É A QUE TEM O MAIOR ESTOQUE NO GÊNERO 
EM GOIÁS. 
COVAP - E int«gr»çSo. porqu* incentiva a conatrucâo. 
COVAP-Já chagou na Balém-Braailia 
a na Tranaamafanica. 

Bovap 

Lar pro'prIo...Felicidada para a família. 
Construção, Progresso para o País! 
MATRIZ; RUA 20. BOQ-FONES; 6'2309, 2-3298 a 2 t982 
FILIAIS: EM IMPERATRIZ (Msranhio) E ARAGUAINA 


