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Está confimada a chegada,
De outro lado, esteve na
Jurivê de Macêdo amanhã do Ministro MárioAn- cidade dia 16 o Dr. Jaime de
dreazza, dos Transportes, pa- Santana, Secretário da FazenN0. 68 ra inspecionar os serviços do da, em contáto com o pessoImperatriz (Ma.), 19 de Setembro de 1971
ANO II
porto fluvial e do novo aero- al da Receita aqui lotado e
porto da cidade.
com a Associação Comercial.
Também são esperados na Dêsse contáto resultou a viaLigações mais baratas
mesma data o Cél Paulo Ma- gem a São Luis o Sr. Dorgiranhão, Secretario de Segu- val Pinheiro, presidente da
O
rança do Estado e o Dr. José ACI, para firmar um convênio
Reynaldo, da Viação e Obras com aquela Secretaria, conS.A.A.E. QUER 65
Públicas, ambos a serviço de forme notícia em outro local
suas respectivas pastas.
desta edição,
O Engenheiro Gilberto de Atualmente, estamos com ape- aquêle Engenheiro que isso se
deve
a
defeito
numa
das
bomBarros, da alta direção do FSE- nas 35% dessas ligações, para
SP, encontra-se em Imperatriz um total aproximadamente bas de sucção — a da Fontínha
em serviços ne inspeção ao Ser- 11.000 casas. Ésse número ain- — que força uma sobrecarga de NOVO
DELEGADO DE POLICIA
viço Autônomo de Água e Es- do pequeno de consumidores de serviços às demais bombas pagotos (SAAE) local.
água encanada, esclareceu o en- ra um fornecimento normal. A
Pelo Governador do Estado, la espeializada, no setor hoFalando em Rotary, teve a o- trevistado, deve-se ao custo e- falta pode ser admitida também vem de ser nomeado Delegado mens e viaturas, foi todavia
portunidade de colocar-se à dis- levado das ligações, até aqui à interligação do sistema de for- de Polícia de Imperatriz o Sr. conseguido pelo Ten. Vieira Jorposição dos presentes para res- acessível apenas às classes rica necimento à parte alta e parte Edson Pereira de Macedo, que ge, merecedor porisso mesmo
ponder as perguntas atinentes e média. Todavia, disse, vai o baixa da cidade, anteriormente já assumiu as funções do seu da simpatia e da amizade do
a êsses serviços, submetido en- SAAE adotar em breve o cri- feito isoladamente. O desnível espinhoso cargo.
imperatrizense, coisa aliás difitão a verdadeiro interrogatório tério de ligações bem mais ba- entre o Entroncamento e a rua
Com essa decisão, o Ten. Al- cilmente angariada nesta cidade
partido de rotarianos e de jor- ratos (cr$ 1,00 ao mês pela ins- frei Manoel Procópio é da or- berto Vieira Jorge, até aqui no por um delegado de policia.
nalistas de Goiás presentes à talação) de modo a permitir que dem de 16 metros: e isso exige exercício dessa delegacia policiO nôvo delegado, que pertenreunião.
a classe pobre possa igualmen- cuidados de ordem técnica que al passa agora exclusivamente ceu aos quados da Polícia MiEntre outros esclarecimentos te beneficiar-se com o encana- presentemente influem no for- à também árdua missão de De- litar do Estado, traz para o carprestados por aquêle Engenhei- mento de água.
necimento da água. — A bomba legado Regional, com jurisdição go a experiência de missões
defeituosa deverá ser em breve em 26 municípios, sediada em dessa natureza levadas a conro, anotamos que é pensamento
A^respeito da deficiência do substituída, voltando então a Imperatriz.
do FSESP chegar em Imperatriz
tento anteriormente, em outros
a 65% de ligações domiciliares fornecimento do líquido, ulti- distribuição do líquido à norCom justificada confiança, a municípios. E o seu êxito no dede água, teto considerado ideal. mamente verificada, esclareceu malidade.
cidade espera que o nôvo titu- sempenho dessas missões é que
lar da delegacia de polícia man- por certo levaram o Secretário
tenha entre o nós o mesmo am- de Segurança à indicação de
biente de tranqüilidade que a seu nome para a nossa delega«Tenho raiva de Deus»
Cinco de Março'
despeito das deficiência daque- cia.
Dir.-Proprietario: José Matos Vieira

Teatro

Diretor e Redator-Chefe:

vê o positivo

Estudantil

Estudantes
secundaristas
de Imperatriz estão tentando
a formação de um Grupo Teatral, com elenco e direção
do próprio meio estudantil.
Êsse Grupo está anunciando para o próximo dia 18, no
palco da Fundação Ebenezer,
e dia 19, no palco do Cine
Marabá, a peça "Tenho Rai-

2 cr$.

va de Deus", por alunos da
4 a série do Ginásio Bernardo
Os repórteres Bernardino
Sayão.
Churchil Barros e Paulo Ramos,
de passagem rumo a Altamira
O Grupo Teatral está assim e outras localidades ao longo
constituído: Aldeman Costa; da Transamazônica, encontramCenarista — Edmilson Franco; se há dias em Imperatriz proCoordenador: Rock Cruz; Di- cedendo a um levantamento
retor de Publicidade: T e x circunstanciado de dados relaDenis.
tivos ao município, para uma
reportagem especial no semanário "CINCO DE MARÇO" d e
para a A.C.I. Frangos
Goiânia.

Apurou a reportagem que
dentro em breve o contribuinte passará a pagar uma
taxa de dois cruzeiros por
cada despacho de mercadoria feito na Mesa de Renda
e nos postos fiscais do município de imperatriz.
O produto dessa arrecadação será destinado à Associação Comercial de Imperatriz
para a construção do seu
edificio-séde, possivelmente
à rua Simplicio Moreira, próximo ao aeroporto.
O assunto foi ventilado no
jantar oferecido ao Secretário Jaime Neiva. dia 16, com
a participação da diretoria da
ACI. A arrecadação somente
será posta em pratica após
a assinatura de um convênio

IDADE

í

contra a tabela
Continua a venda de frangos, nos mercados e na ruas,
em completa e impune desobediência à tabela de preços
feita pela Prefeitura Municipal. Com a crise de carne,
então, qualquer frango pequeno está sendo vendido a
nove cruzeiros; se maior, a
dos cruzeiros e até mais.
Posta na balança, e ave raramente chega a pesar dois
quilos, o que torna um luxo
bem caro a carne de galinha nas mesas imperatrizenses,

Excomungado

A redação recebeu a visita das
O papa Paulo VI negou-se
senhoras Noêmia Cardoso Costa,
Laurena Ayres Gomes e Lilaléia a anular excomunhão imposBrito da Silva, componentes da mais ta por Leão X em 1520 a
alta sociedade carolinense
e, pela
ordem, presidente, la. e '/a. vlce-pre- Lutero, o fundador do prosidentes da Casa da Amizade daque- testantismo.
la cidade.
O pedido foi feito por caAs ilustres damas são esposas,
respectivamente, dos Srs. Dr. Rai- tólicos 9 tinha entre seus
mundo Costa. Castro Gomes (gerente
do BASA) e João Ribeiro da Silva. pontos de apôio a argumenFaziam-se acompanhadas da sra. tação do que a medida viria
Leonor Epifania.
Nossos agradecimentos, senhoras melhorar as relações pessoE disponham d' O Progresso para ais entre marido e mulher
De acordo com declarações nobres atividades da Casa da Amide religiões direfentes.
desses repórteres, essa reporta- zade.
gem mostrará ao Brasil Central
a verdadeira Imperatriz, em seus
aspectos positivos, pois segun- Esquecido e humilhado
do êles ainda existe por aí afora
um imagem bem distorcida de Morreu
Nikita
Kruschev
nossa cidade, levada desapercebimente pelo motorista de caSem honras, numa vala pacífica dos povos", caiu em
minhão que nas estradas, de
simples em cemitério co- desgraça em 1.964, vivendo
norte a sul, diz de nós apenas
aquilo que lhe é dado ver: os mum, fom enterrados os res- desde então esquecido do
tos mortais daquele que foi Partido Comunista russo e
cabarés, os marginais, os desastres, os crimes e, enfim, só a- não faz muito um dos polí- dos atuais dirigentes da
quílo que o motorista observa ticos mais comentados em URSS, sendo-lhe negado insepultamento
no
ao longo da estrada, sem que todo o mundo: Nikita Krus- clusive
chev,
ex-Primeiro
Ministro
Panteão
dos
heróis
soviése detenha na observação mais
profunda daquilo que realmen- da União Soviética.
ticos, nas muralhas do KremKruschev que chegou a lim, destinado unicamente
te forma a nossa comunidade:
o trabalho, os colégios, o co- formar com John Kennedy e receber os despejos daquemércio, o ambiente social e a João XXIII o trio de líderes les que morrem quando ainordem reinante.
em procura da "coexistência da no agrado do partido.

IRE
Continha

Um ônibus, um Jeep e uma
casa resultaram seriamente
danificados e uma vida corre
perigo em conseqüência de
grave desastre ocorrido na
esquina da Av. Getulio Vargas com a Rio Grande do Norte, cerca de 18,30 de sexta
feira última.
Àquela hora, o ônibus estava parado na esquina, na mão,
próximo ao meio fio, sem combustível, quando o Jeep dirigido por Antônio Alves de
Sousa, carteira de habilitação
n^ 112234 da Baia, chocou-se
de encontro ao mesmo em
conseqüência da alta velocidade e êle imprimida pelo
motorista embriagado, segundo constatou a perícia feita,
que apurou ainda estar o Je-

Visita carolinense

ep com os faróis apagados,
apesar escuridão já reinante
no momento do choque.
Os dois veículos sofreram
pesados danos, especialmente
o jeep. Também a casa contra a qual foi jogado o pesado coletivo foi danificada. Saíram feridos os ocupantes do
carro causador do desastre,
sendo que ó passageiro corre
perigo de vida.
Apurou mais a reportagem
que momento antes do acidente já Antônio fazia das
ruas pista de corrida, por
pouco não atropelando uma
senhora que caminhava pela
Avenida.
A policia instaurou inquérito.

o problema

Falta

de

Imediatame nte após o
aumento concedido
do
preço da carne bovina,
volta a falta de abastecimento regular do produto nos açougues da cidade, especialmente no
Mercado Velho.
Pessoas entendidas no
assunto alegam que essa
falta é decorrente de
pressão dos proprietários

carne

ne

Mercado

do gado, que tentam con- fatalmente forçaria o s
seguir nova alta. Escla- matadores de Belem
a
recem que dêsde o últi- acompanharem o preço
mo aumento em Impera- local.
ratriz não

se

verificou

Denunciamos a manooutra alta do produto em bra aos Pocfti^s ExecuBelem. Todavia, os abas- tivo e LegisiaJ^j^locais,
tecedores forçam a crise esperanço^sfl^ma pronesta cidade com o intúi- videnoitrae ordem imeto de obterem aquiajna- diata em defesa
joração de prnffte, o que nomia popular.

/

da eco-

i
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Edital delação com prazo de 30 dias

O VIL

Óleos

Vegetais

Imperatriz

Ltda.

" Industrialização das oleaginosas da região "
O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da
?..a Vara da Comarca de Imperatriz
Estado do Maranhão etc.

FAZ saber aos que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem ou interessar possa, que por êste meio
cita com o prazo de trinta (30) dias, a A. F. Souza, que se
encontra em lugar incerto e não sabido, nos têrmos da petição e despacho em seguida transcritos: PETIÇÃO. Exm^
Sr. Dr. Juiz de Direito da 2a. Vara desta Comarca. Ação
executiva de cobrança que propõe Maria do Socorro Batista de Araújo, estabelecida á rua Conselheiro Zacarias,
n.0 206, em Floriano - Piauí, por seu procurador e advogado
sub-assinado, proc. junta, doe. n.® 1, legalmente inscrito
na ^ Ordem dos Advogados do Brasil. Secção do Piauí, sob
n0 533, com escritório Profissional á rua Castro Alves, nJ
746, em Floriano Piauí, contra A. F. Souza, estabelecida á
rua Godofredo Viana, 780 — até cêrca de 2 meses e hoje
em lugar incerto e ignoraao — alegando ser credora ao
Executado da quantia de mil quatrocentos e dezesseis cruzeiros e setenta e cinco centavos Cr$ 1.416,75 representada por duas dupls. 59/69 e 59/69. — A dos valores de Cr$858,38 e 858,37, cada, aceitas e não pagas, abatida do valor
global o crédito anterior de CrS 300,00 vencidas e não pagas
apesar de insistetemente cobrada, o que obrigou, de modo
imperativo ao Exequente a propor a presente ação executiva, com fulcro nos arts. 15, seus paragrafos e seguintes da Lei n^ 5.474, - 18/68 alterações posteriores, disposições do Código de Processo Civil e demais legislações
á espécie aplicáveis, de vez que não lhe fôra possível liquidarem por outra via. a dívida demandada. Ante o a Exequente requer a V. Excia. que, autuada e deferida se digne
de mandar citar oa Executado para pagar o débito cobrado,
acrescido de juros moratórios, comissões, custas processuais e honorários advocaticios, êstes fixados, inicialmente,
na conformidade da Lei 4.632/65, tudo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de, não o fazendo, lhe serem
penhorados os bens que lhe forem encontrados e que bastem para assegurar a execução, seguindo-se os demais
trâmites legais, contestação ou revelia até sentença final.
Requer também que, julgada esta procedente, seja o Executado condenado a pagar a dívida que está sendo cobrada e as demais cominações de direito, inclusive honorários de advogado, em sentença final, em a base de 20%
(vinte por cento) do valor da causa. Requer, outrossim,
que na hipótece de % penhora recair em bens imóveis ou
outros que a êstes se equiparem, seja citado o cônjuge
do Executado. Protesta por todos os meios de provas em
direito permitidos, perícias, arbitragens., etc. depoimentos de
testemunhas e do Executado que fica desde já requerido,
pena de confesso. Dá-se á presente o valor de Cr$ 1.416,75. P. deferimento. Imperatriz, 19 de fevereiro de 1971. Juntam-se as dupls., doss. 2 e 3. Pp. Wener Pereira Lopes —
C.P.F. 006888083. (DESPACHO) A. R. Faça-se a citação edital com o prazo de trinta(30) dias, publicado uma vez no
Órgão Oficial do Estado e duas (2) em "O Progresso''. Imperatriz, 24 de Fevereiro de 1971. (ass.) José Delfino Sipaúba. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos
vinte e cinco de Fevereiro de mil novecentos e setenta e
um. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilografei e subscrevi. /
DR. JOSÉ DELFINO SIPAUBA
Juiz de Direito da 2a. Vara

Compramos

pelos melhores prêços

de babaçú do

Maranhão,

a produção de amêndoas
Goiás

e Pará

Quilômetro I da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma.
v
— Insc. Est. 142 / 053,006
CGC.06 - 146 - 245
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Coluna do Lavrador
Fundado em 3 de maio de 1971
Registro nc" 36
Diretor-Proprietário
José Matos Vieira
Diretor e Hedator-Chefe
Jurivê de Macêdo
Secretário e Redator
Hélius de Bonção
Colaboradores
Luis Henrique Véras
Mario Mazzini
Colaboradores: diversos

A CASA DO LAVRADOR avisa aos interessados que já
se encontram abertas as inscrições para serviços da Patrulha
Motomecanizada, cujas máquinas chegarão a Imperatriz, possivelmente, ainda nesta semana.
Os tratores da SAGRIMA estarão a disposição de agricultores e pecuaristas da região para serviços de construção de
açudes, aradagem, gradagem, destocamento e outros trabalhos
tiragem
práticos de agricultura, dependendo de prévia inscrição na CASA
DO LAVRADOR, onde serão fornecidas maiores informações
800 Exemplares
sôbre o funcionamento do sistema de aluguel de máquinas.
Número avulso :
0,50
Espera-se a chegada dos tratores de esteira e tratores a»
atrazado: 0,60
grícolas, ainda nesta semana pois estamos informados que já
Bssinatura anual 20.00
sairam de São Paulo diretamente para Imperatriz, e quando a»
semestral 1, 00
qui chegarem, teremos a oportunidade de receber, também, o
Redação e Oficinas
Sr. Secretário da Agricultura, Dr. Lourenço Vieira da Silva,
Rua Simplicio Moreira. If79
que virá participar das festas da CASA DO LAVRADOR que
inaugurará nova fase de sua estrutura. Podemos adiantar que
A direção não assume responsabilio Govêrno Estadual fará realizar desfile das máquinas e veícudade por conceitos emitidos em artigos
assinados e nem devolve originais
los da CASA DO LAVRADOR pelas ruas da cidade, em bela
mesmo não publicados
demonstração da assistência que o Governador Pedro Neiva pretende dar à agricultura da cidade que mais arroz produz em
todo o Estado.
Para São Luís viajou o Dr. José Inácio Silva, a fim de
LIVROS DE ATAS, de 100
participar de curso de motomecanização, cuja patrulha de Ime 200 folhas, Giz de Cêra, peratriz êle irá dirigir.
Classificadores, Bobinas, laTÉCNICOS VIAJAM PARA OUTROS MUNICÍPIOS
piseiras BIC e JOFA 9, na
TIPOGRAFIA VIOLETA

Todos os técnicos da CASA DO LAVRADOR viajaram
para os Municípios de sua jurisdição em visita rotineira com as
seguintes finalidades: a) cadastramento de fazendas para efeito
de assistência médico-veterinário; b) abertura de inscrição às
AGUA1 Prefeituras e interessados em serviços da patrulha mecanizada:
c) preparação de líderes para recebimento de sementes selecionadas de arroz, milho, amendoim e algodão.
Sinônimo de
Vida
Longa!

Zele

Pelo

CAMPO EXPERIMENTAL

Com a doação de uma área de dez hectares á CASA DO
LAVRADOR pelo Sr. Antônio Serafim dos Santos, já foi cotará Zelando
Pela meçado o desmatamento para preparação de campo de experimentação, orientado pelo Departamento de Pesquisa e Experimentação, aqui representado pelo Dr. Monteiro, lotado na CASua Saúde!
SA DO LAVRADOR e sob a coordenação do Dr. Pedro. O
campo
de experimentação agronômica será responsável pela
(Divulgação do SAAE
indicação das culturas a serem recomendadas à região alem
em Colaboração com de outro e relevantes serviços que prestará à modernização da
lavoura em nossa região.
a Prefeitura.)
Seu

Sistema

e Es-

TECIDOS

E

ELETRO-

RRMRZEM

^

DOMÉSTICOS^-

Sucesso

quer

em

Qual-

Lugar
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Emprêsa Transporte Tavares Ltda.
Rua Santa Luzia, 1274 - Sul — Teresina - Piauí
Linhas: Teresina — Poção de Pedras — diariamente
Linha: Teresina — Grajaú — diariamente
Linha: Teresina — Imperatriz 3^ 5a e sábados

AGORA

Linha:

Imperatriz — Teresina 3^ 5a e sábados
Agradecemos a Preferência

Em

Imperatriz,

já

se fabrica porta de

aço para armazém ou garagem

F.

N.

A Oficina
dições

F.

CLAUDINO

do NEUDSON,

está em con-

de atender qualquer

N.

pedido

CLAUDINO
Ferros

Vidros
MOLDURAS

Cadeiras

Espelhos
Travessa

0

BR -14, n.

1302

Notícias

dos

Já se encontra em São Luís a funcionaria que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos mandou para ministrar aos seus servidores
locais um curso de supervisão empresarial. Trata-se da
senhora Elosine Maria de Sousa, do alto escalão da E.C.T.
e que. durante alguns dias ministrará aulas a uma primeiturma de 120 alunos que essa empresa está aperfeiçoando para melhorar, ainda mais, os seus serviços.
A professora Elosine é maranhense de Caxias e ha anos
serve no Rio de Janeiro, onde se aperfeiçoou em supervisão empresarial.
x-x-x
Temos sentido sensível melhora nos serviços de entrega domiciliar da Empresa
Brasileira de Correios e Te-

Correios

légrafos em nossa capital. Isso se deve a série de providencia que foram adotadas
pela sua atual direção local.
Algumas falhas, porem, ainda
são notadas, devidas principalmente ao número reduzido
de carteiros com que lutava
a ECT. Agora no entanto, para superar essa deficiência,
foram contratados novos entregadores de correspondências e a cidade, que era dividida em pouco mais de
trinta distritos, nassará a contar, a partir de hoje, com sessenta.
Com essa providencial da
direção local da ECT esperase que os serviços de entrega
domiciliar sejam mais ou menos perfeitos.
(Da Assessoria de Relações
Públicas da ECT).

Fone 373 — End. Tel. FENECLA
HOSPITAL

STA.

TEREZA

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

IMPERATRIZ

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA —PARTOS
LABORATÓRIO - RAIO X
Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão

HOSPITAL

SAO

RAIMUNDO

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 —
Imperatriz - Maranhão
Credenciado pelo 1NPS e em Convênio com o Fundo Rural

Sarna Grassa em
ià..

Eleições São Paulo

O TRE designou o próximo
Um surto de sarna está
dia 3 de outubro para eleigrassando no interior pauções suplementares nos municípios de Bacabinha e Be- lista, principalmente na cinedito Leite. No primeiro, oi- dade de Americana, onde ha
to urnas serão renovadas mais de 10 mil pessoas
e, no segundo, quatro. Tam- contaminadas e agora atinge
bém na mesma data haverá
Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia
as localidades próximo. Em
— Dermatologia —Pediatria—Clínica Geral-Doenças dos oihos e receituano de oculos
eleições em Cajapió em 4 secPLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia
ções que não funcionaram no Campinas, 100 casos já fodia designado anteriormente. ram, constatados em grupos
Essas eleições poderão alte- escolares. Autoridades sanirar as composições das câ- tárias realizam um levantaPedreiras e D. Pedro Atenção, Cabeludos 11!
maras de vereadores daquêmento preliminar que indiles municípios.
As prefeituras dêsses muCuidado com os índios...
No dia 5 de dezembro have- cará quantas doses de vacinicípios firmaram convênio
rá eleição em São Mateus, nas serão necessárias para
com a SVOP visando serviTranscrevemos do "Correio Brasilense" o seguinte:
para preenchimento de todas a imunização das populações
ços de urbanização. Em Peas vagas da Câmara Munici- daquela região paulistana,
dreiras as ruas e Avenidas
O Deputado Sinval Boaven- amazônica, foi cercado, re- pal.
serão calçadas com pedras,
onde um médico local estima
ficando a prefeitura respon- tura, da ARENA mineira, es- centemente, por uma centena
em mais de 20 mil o total
sável pela construção do me- teve com outros parlamenta- de indios. O intérpetre do pôsintérprete — que nós não te- de portadores da peste.
io-íio e ainda com a obriga- res, em visita às obras da to avançado procurou tirar a
mos mulheres conosco."
ção de aplicar a arrecadação Transamazônica, e faz uma limpo as intenções dos indios.
"Vocês ter" — insistiu o Ín- MINAS MONTA
Eles
eram
pacíficos,
mas
tiadvertência:
cabeludos,
cuida taxa de melhoria na consdio
mais afoito, apontando panham
um
problema
—
sua
tritrução de um Centro Cultural. dado com cora os indios.
ra
um
jovem topógrafo, louro, TELESCÓPIO
bo
estava
extinguindo-se,
por
"Conta Sinval que o acamNessa cidade a SVOP empreimbevbe mas cabeludo.
falta
de
mulheres
em
idade
pamento
Redenção,
entre
as
gará oitenta mil cruzeiros.
"Não é Mulher"— fala o inNotícias procedentes das
— Já em D. Pedro serão apli- cidades paraenses de Altami- casamenteira.
térprete.
"Acontece
—
respondeu
o
Alterosas
dão conta que os
cados 25 mil cruzeiros na pa- ra e Marabá em plena selva
"Ser mulher, sim" — decla- técnicos da firma Zeiss-Jevimentação de ruas, como
rou o indio em sua língua.
piçarramento por conta do
Pois bem, para desfazer na já concluíram a montamunicípio.—Ainda em Pedreiqualquer equivoco, o jovem gem da cúpula do telescópio
ras, é esperada a designação
COV AP do Maranhão
topógrafo teve de despir-se e menor do Observatório Asde data pelo Governador do
submeter-se a um exame cui- tronômico da Piedade, perEstado para a inauguração do
FILIAL; Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444
dadoso, diante dos indios al- tencente ao Instituto de Cisistema de abastecimento de
voroçados. Depois da vistoria,
Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO
água. Os recursos empregao indio obõervou, decepcio- ências Exatas ^a Universidados nessa obra constam do
Matriz: Rua 20 n. 809
Goiânia - Go.
de Federal d^Minas Genado:
Programa de Saneamento Bá"Verdade. Branco não ser rais. Aguardan^Jl^S chesico do Governo Estadual e
mulher. Mas, porque engana?" gada do^efffipamento deOnde você encontra de tudo para sua construção.
somam cr$ 1.330.228,22, dos
Após a retirada dos sitiantes, sembarcado ha dias no Rio,
quais 36% são pagos pelo EsAzulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento,
o jovem topógrafo decidio, intado e o restante dividido encontinenti, desfazer rn da mia. para montar o grande telesmaterial elétrico, etc.
tre BNH, SUDAM, SUDENE e
cópio.
cabelei
FAE.
0 MAIS BEM EÇIUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO
Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue —
LAIlOhTÓRlO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINB — FEZES — e SANGUE
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto,
Analista Joberval Lobato de Souza
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Já se encontra em águas
maranhenses ;o "íerry-boat"
denominado "Baía de São Marcos", adquirido pela Companhia de Navegação do Norte
(COMAN), da qual o Governo
do Estado é um dos principais
acionistas.
A primeira viagem da embarcação foi realizada no trêcho Porto do Itaqui — Itaúna,
contando com a presença do
Governador Pedro Neiva de
Santana e de membros de seu
Secretariado.

Marcos"

ao contexto sócio-econômico
do Estano do Maranhão. Será
grandemente utilizado no escoamento dos produtos oriundos da mencionada região e
desempenhará papel relevante na incrementação do turismo na área da histórica cidade de Alcântara.

Antonio Vanderly Ferraz de Souza
Antonio Alves de Lima
Epitácio Pereira Lima
Expedito Batista da Silva
rancisco das Chagas Nunes Oliveira
Jose Ribamar Bringel
R. N. Albuquerque Cia. Ltda.
Veículos Industrial e Comercio Ltda.
imperatriz, t9 de setembro de 1971.
A DiretoiTí

PAI & SOGRO

Por Mister X

JOAQUIM MACÈDO

Vindo do Rio, onde exerce atividades profissionais, passou por Imcom destino a Sousa, na PaN0, 68 peratiz
raíba, o sr. Vicente Ferreira Brasil,
pai das excelentíssimas senhoras Elsa Brasil e Ivany Brasil, esposas dos
amigos Neudson Claudino (industrial) e Dorian Riker (bancário). Ao sr.
Vicente, que está "matando as saudades" numa viagem para rever o
berço - natal e os parentes, os cumprimentos do colunista.
IMPERATRIZ É NOTICIA

Cartório
Denunciado por suposta coparticipação em irregularidades
que se teriam verificado na comarca de Imperatriz quando aqui juiz de direito o Dr. José
Guimarães Filho, o escrivão
Antenor Bastos, do cartório do
2^ ofício, foi afastado daquelas
funções enquanto respondia a
inquérito. Depois de longa espera, o processo chegou ao fim
com a absolvição do juiz e dos
demais implicados, sem que tenha surgido recurso da decisão
do Tribunal de Justiça do Estado.

O "ferry-boat" é acionado
por quatro motores Mercedes
Benz de 140 HP cada um, a
1800 rotações por micuto. O
movimento direcional é feito
pelas quatros hélices compoMedindo 46 metros por 11,30 nentes de sistema Schotel,
metros de largura, o "ferry- que permite giro de vários
Boat" "Baía de São Marcos" gráus feito automàticamente
faz parte de uma série de da cabine do comando. É dotrês a serem lançados em a- tado, ainda, de banheiros,
Em conseqüência, aquêle Tripôio ao programa de integra- toilete e uma ampla sala de bunal já determinou a volta do
ção da Baixado Maranhense estar.
escrivão ao seu cartório, provisoriamente em mão de escrivão substituto. Espera-se assim,
ainda para esta semana a reintegração do Sr. Antenor Bastos
Pescadores
prejudicados
ao seu cartório em atendimento
Tem notícia a reportagem chegaram a identificar-se a- à determinação superior.
de que uma funcionária do legando apenas a sua condifisco, estadual goiano, acom- ção de polícia florestal. Redes
panhada de elementos que se de pesca e outro objetos fodeclaram da Polícia Florestal ram apreendidos aos pesca- Prefeitura Municipal Imperatriz
teriam abordado pescadores dores sem a necessária laESTADO DO MARANHÃO
residentes em Imperatriz vratura do têrmo de apreenquando no exercício de sua são e levados para destino igprofissão pescavam próximo norado.
à margem maranhense do Tocantins. Segundo consta, os
Os informantes esclarecepescadores viram-se sob a- ram à reportagen que exermeaça de armas e moralmen- ciam a pesca dentro dos molSrs. Contribuintes:
te ofendidos por referidos e- des permitidos, com redes de
lementos, que não todavia não malhas largas.
Cumpre-nos informar a V.
Ss., que estão em débito para com esta Repartição do
que consta no Cadastro Imobiliário, e que o prazo de pamm
ACUSA
CONERESSO gamento de o referido débito é até o dia 30 (trinta) de
novembro do corrente ano. A
Ainda repercutem no Ple- mento da instituição é uma
falta de quitação ate o refenário do Congresso Nacional tarefa de todos, do Poder, e
e na imprensa sulina as de- não se consegue mediante rido prazo implica em multas
a serem aplicadas com base
clarações do Senador mara- iniciativa isoladas e, muito
no Código Tributário Municinhense José Sarney que acu- menos, com críticas destruti- pal.
sou o atual Congresso de "o- vas".
misso e envelhecido".
Solicitamos outrossim, o
Por sua vêz o maranhense
O Sen. Petrônio Portela, Clodomir Millet teceu ve- comparecimento dos contribuintes a esta Repartição com
presidente do Senado, declarou à imprensa que as "crí- emente críticas ao pronunci- os referidos documento de
amento de Sarney, informan- propriedade do imóvel.
ticas não tem razão de ser".
E prossegue: "não estamos do inclusive que êste, como
vazios o plenário e as comis- participante de comissão no Imperatriz, 17 de setembro de
1971.
sões, que têm dado efetiva Senado, nem a freqüenta e
José Gomes de arruda
colaboração ao funcionamen- nem relata os processos em
to do Congresso. O soergui- seu poder.
Secretário Geral de Administração

Convidamos aos abaixo mencionados, para comparecerem à séde desta Telefônica, à Trav. BR-14 n.0 889, a fim
de regularizarem sua situação junto à nossa Tesouraria:

Social

O jornalista A. Bastos Morbach
noticiou em A "PROVÍNCIA DO
PARÁ" fatos sôbre Imperatriz' dando
uma ênfase especial ao Cine Marabá,
ao Sindicato dos Arrumadores, ao
nosso diretor José M. Vieira e ao
colunista Acusando recebido o exem,
plar daquele diário associado, agradecemos ao confrade e amigo.
PAQUERADAS
O C. R. Tocantins promoveu a
apresentação de "OS PAQUERAS",
da capital paulista. Çom respeitável
bagagem na evolução musical brasileira, o conjunto agradou em cheio
como em sóe acontecer pelas praças
que visita. E os jovens da nossa sociedade aproveitaram a oportunidade
para maior volumes nas suas "paqueradas''...
VIAJOU
O amigo Francisco Paulo de Almeida. funcionário municipai, foi à
S. Luiz para uma rápida estada,
devendo retornar nêste domingo.
Agradecemos a atenção do seu oferecimento quando da sua ida e agora, no seu retorno, o nosso abraço
de admiração e aprêço.
COVAP
A importante organização local
já está aproveitando as magníficas
instalações de prédio, à av. Getulio
Vargas, Mudou de atividades para
o novo local, porém a inauguração
oficial sòmente será concretizada
quando do total acabamento da obra, marcado para muito em breve,
ô que não nos priva de ir desde
agora mandando o nosso recado aos
manos Antonio e Genésio Rocha:
Parabéns amigos...
CANASTRÃO EM MARCHA
Completando a notícia de domingo passado, o time COVAP-VIANA
devolveu ao CaGIL-REDAÇÁO os
seio a zero do outro domingo. O "peru dé roda"' foi a "dose" Joaquim
Lombo. O time perdedor queixa-se
de um café feito especialmente para os dois parceiros e de um passeio
dos vencédores à Boca da Mata, Saravá irmãos ..
CORREIOS
Com satisfação é que damos o
destaque da transformação operada
nos serviços da agencia local da
EÇT. Mais ordem mais atenção ao
público, mais rapidez no atendimento enfim melhoria em tudo, merecem
os aplausos e a confiança geral, aqui
registradas pelo colunista que cumprimenta o atual agente pela seu
mérito organizador e capacidade
funcional,
XXX
Aniversiará no próximo 23 o garoto Marco Aurélio Macêdo, filho do
casal Jurivê—Leonor Macédo. Aquele abraço ao Caléli.
Casa

à Venda

O Diretor e o Redator-Chefe receram com muita satisfação a visita
de seu velho amigo Joaquim Lemos
de Macedo, atualmente radicado em
Brasilia onde é Inspetor da Cia. de
Seguros Minas — Brasil. Piauiense
dos bons, Joaquim pode ser considerado um dos heróis da Belém —Brasília em cujo desmantamento derramou muito suor, perdido na mata
só cortada pelos machados da turma de que êle fazia parte, pioneira
no setor
ANIVERSÁRIO
Dia 26 próximo, o nosso particular amigo Edmar F. Silva, proprietário da Ótica Real, estará completando mais um ano de "Inocentes
sonhos". Ao Edmar, que graças ao
seu cavalherismo e distinção para
com os clientes conquistou a admiração e a simpatia geral, os nossos
melhores votos de felicidades duradouras.
IBGE ANOS
Nossa cidade foi visitada pelo dr.
Antonio Rufino Filho, chefe do Departamento Técnico da fundação
IBGE, que já regressou para a capital. Em sua companhia veio, e ainda
permaneça entre nós, d. Maria Conceição Serra, também alta funcionária ibgeana. Suas vidas prendem-se
aos trabalhos do CENSO/70, ora em
efetivação nos planos industrial e
agrícola. O Colunista cumprimentaos e deseja-lhes êxitos funcionais.
VEREADOR NO BERÇO
Dia 17 dêste mês, esteve no berço
o nosso amigo Pedro Ribeiro Gonçalves, vereador líder politico de
prestigio tanto que é o Presidente
do M.D B. — Diretório de Imperatriz.
Ao eminente homem público os desejos sinceros do colunista e desta
jornal pela continuidade de uma longa vida em prol des direitos do povo desta terra.
UM CONSELHO
Alô, Alô, cabeludos (vide Silva
Jr.).. Cuidado com os indioslll
JOSÉ SANTANA
O conceituado casal José e Çeres
Santana recepcinou ontem em sua
residência incontável número de amique foram levar seus parabéns ao
dinâmico Gerente da agencia local
do Banco da Amazônia, que aniversariava nessa data. E para maior
contentameuto de da. Çeres e de suas manas Valderez e Elizabeth. elas
recebem a visita sua querida mãe, a
Sra. Donatila Lago Ferro que agora
têm em casa, para rever as filhas,
netos e genros, especialmente o aniversariante.
Por ambos os acontecimento, nossos parabéns ao casal,
xxx

Uma casa na Praça, Tiradentes.
Ótimo ponto coCláudio Lysias R. Milhomem
mercial, esquina. Com 4
— Chefe ne Secção—
compartimentos todos
murados e 1 terreno com
mais um aniversário
5 metros de frente 4,30 noComemorou
dia 12 último o jovem Jáder
Sande fundo.
tos Ribeiro, coneluinte da 4.a série
Ginásio Bernardo Sayão, vivaTratar com Auta Dias, do
Esclarecimento
mente cumprimentado pelos familiano masma.
res e colegas.
Quero que o povo desta cidade tenha conhecimento que
houve um engano no atropelaESCRITÓRIO HÉL1US DE MONÇÃO
mento de uma criança ocorrido no dia 16 dêste. Êste atroRua Frei Manoel Procópio, nQ 57
pelamento não tem relação ne
nhuma com o pessoal da EMRequerimentos e Contratos em geral — CorresBRATEL.
pondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e
EMBRATEL
Assuntos ligados às repartições públicas
YASUO OT^
Pela manhã: das 8 às 12 horas
HORÁRIO ] Pela tarde : das 15 às 13 horas
Chefe do Setor de Operação
de Imperatriz

