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tempo voa...

Não é que estamos no iinal de 19 22
O tempo voa, não é ?

Sociedade

em

foco

GRAÇA OLIVEIRA
MAIS UM ANO QUE SE FINDA...
Estamos vivendo os últimos dias
de 1.972, que passou célere e pontlIhado de acontecimentos marcantes
na história da humanidade. Também
para a história de cada um foi repi^
to de alegris, 1 tristezas ^"-ksfJrmações, altos .e r. : «.-aos, lagritpas e sorrisos. Mais um ano que sé finda... é
1.972 que se vai.. é «> momento em
todos nós paramos para um olhar
retrospectivo nos 365 que se fôram.
E o encontro que cada ser hnmano
tem marcado consigo mesmo; é a"hora do lobo", quando as verdades, as
mentiras, as boas e as más ações, os
tristes e venturosos momentos são
encarados de frente, de dentro para
fora ganhando suas dimensões definitivas .. È a nossa, o nosso balanço
anual.
Vamos iniciar então o ano de 1.973,
mil interrogações pairam no ar .. muita esperança e o qne este que chega, seja bem melhor do que esse que
se foi, para o mundo e para nós.
Nêstes últimos momentes de 1.972
vamos juntos subir "A Mor. mha"
com Roberto Carlos e em um ^ono
cantar com êle: OBRIGADO SENHOR POR POR MAIS UM A. "1;
OBRIGADO SENHOR PELA ESPx.
RANÇA; OBRIGADO SENHOR PELAS ESTRELAS1
De Sociedade em Foco a mensagem de alegria pelo Natal e os votos
de grandes venturas neste Ano Novo que vem surgindo. Que a Paz e
a Concórdia reine em todos os lares de Imperatriz.
NOTICIAS EM MOLDURA
O casal Guilherme x Maria Rocha
Cortês, considerados anfitriões perfeitos quando na sua confortável residência receberam elegantemen e
os amigos para a recepção que ofe
receram ao seu fliho recém-formado
em Medicina, Dr Mário Cortês.
Constituíram sucesso na festa, os
saborosíssimos e variados frios e a
grancle avalanche de cerveja, champagne e Wisky.
Foi verdadeiramente uma linda
festa num ambiente de requintada
cordialidade, onde o denominador
comum era a alegria sôlta e descontraída
☆
Dia 13? às 23 horas os concludentes da 4 série 72 da Escola Técnica de Comercio entravam solene e
elegante-^ ente nos salões do Clube
Ju d, acompanhados dos seus respetivos padrinhos
Esta foi realmente uma festa rna-oniunto que animava
c
»aquela
' gia reunião
ei«=»—
os THE
'
pUe
deram ooiseu
cos«jaTLQ.T ' ■
de harmonia, melodia
ritimo e... bossa.
☆
Viajaram para Recife o casal amigo Regina x José Guerra juntamenaos ".ueridos Valéria, Ernani, Erich
e Verônica. Nossos votos de boas férias a distinta família Travassos
_. ueríST-»*
☆
Uniram-se em laços matrimoniais
ny-" "
ífêrimônia na Igreja de
Santa Teresa, o prof. Aprigio de SouTabela de
D^.as

prêços

e

sa a a srta. Joseiília.
Sinceros votos de felicidades ao
+ vem casal, e que "o homem não
separe aquêles a quem Deus uniu'".
☆
Dia 14 e 15 assistimos verdadeiramente encantados a entrega de
diplomas e a festa das novas professoras de Imperatriz da Escola Normal Pedagógica.
A turma da 72 teve como paranlnfo o Dr Sálvio Dino.
Parabéns aos formados e a seus
familiares.
☆
Dia 28 viajarão para São Luis as
professoras Socorro e Delzuíte, para
3 meses de férias que serãc divididos
entre a nossa capital e Fortaleza.
Para as amigas desejamos muit sucesso, transas e curtições.
SAUDADES
DO MEU IRMÃO
Faria aniversário natalício. na
grtnde data da Cristandade, hoje, 25
de Dezembro, aquele que em vida
chamou-se de JOSÉ DE JESUá ALVES RIBEIRO, assassinado brutal•fc^ipte por JOÃO de tal. filho do
gerenl? da Antártica, aqui em Imperatriz, quando este conduzia em alta
velocidade o carro de distribuição
d^ referida firma.
Hoje, quando em todo1? o 1-ires do
mundo, o repicar dos 1 im s trazem
alegria... em nosso lar r-d'a a tristeza, a dor, a luta, a lógj ima.. O
tanger dos sinos de Natal são como
pancadas em nossos corações doloridos, que fazem correr lágrimas copiosas em nossas faces.
Nosso querido e inesquecível JOSÉ
DE JESUS, que, no dia 25 de dezembro de '951, vinha ao mundo
alegrar o nosso lar, hoje, 21 anos
após, resta-nos a saudade, o vazio
impreenchivel em nossos corações.
Nesta página deste jornal quero
deixar bem claro que só uma familia pobre e humilde, cujo sustento
dependia dos trabalhos meus e de
meu querido irmão, ambos formavamos o esteio da nossa famíli;a e que
na trágica noite de 8 deste, vimos
o sangue Inocente de nosso Irmão
derramado... O corpo espedaçado...
por um VIL SER, que o arrancou
brutalmente do nosso seio. deixando-nos esmagados pela dor. Meu pobre irmão vinha do serviço..
Hoje, o assassino deve estar alegra, festejando com o seu coração
empedernido, O NATAL1 Depois ele
vai, como vivo, dirigir seus carros
de play-boy, fazer das ruas ve dadeiras pistas de corridas e fazer n )vas vítimas, quem sabe? Pois os seus familiares, dizem que tem dinheiro p?ra gastar, para não de!xa-lo ser
preso, não ter punição E não teve
e nem terá. Resta-nos arenas agurar
dar a justiça Divina, esta chegará
um dia..,
Mães de Imperatrizl Peçamos a
Deus que esse abuso de crimes praticados por irresponsáveis Motoristas. cessem, porque sei que várias
Mães já passaram por essa dor...
MARIA CARVALHO VIANA

De Sociedade em Foco um destaque todo especial para conjunto musica" os os "THE BROTHERS", que
nêste fim de ano sem duvida nenhuma foi o mais concorrido, e em
todas as suas apresentações mostrou
um repertótio atualizados, um som
possante e um charme a tôda prova. Na sua agenda 73 figura já uma
apresentação na Bolte "CORSÁRIOS'" ponto chie das noites sãoluisenses e uma mini-tournce pela baixada maranhense.
☆
Dia 16 p p/ em tocantfnópoiis
"UMA NOITE NO HAVAl", autêntica e original com uma animação e
e organização
indescritíveis.
A 45 série do colégio Dom Orione
promoveu. Os professores Adeusilo
e Germana organizaram! O clube era
um pedacinho do próprio Havaí, com
com uma decoração típica. Havaianas louras, morenas e rulvas de corpo dourada e andar cadenciado confundiam-se num colorido maravilhoso.
A trilha sonora contagiou a todos.
Nota de destaque para a elegância
das havaianas: Fátima Ellane, Lívia
Rosa. Iara, Alaneide, Lígia, Ana Dolores, Vilma, Eliana e Vairene.
☆
Recém Inaugurada a Boutique "G
MODAS" da sra. Marliete Marques
Balena; localizada à Av. Getúlio Vargas ao lado do Armazém Paraíba.
Lá encontramos a última palavra da
moda lançadas no sul do país em
calças, vestidos, blusas, bijouterias
etc. A "G Modas" espera sua visita.
☆
Regressaram de Goiânia o casal
Vânia-Joâo Borges e a linda Kella.
Boas vindâs aos amigos.
☆
Depois do seu último LP onrte veio
para nós: "Detalhes", "Amada, Amante", "Você", surge nas praças novas
músicas do inimitável Roberto Carlos. São raús cas que nos dão amor,
lições, his.órlas lindas, sempre cheias
de poesia^. Vão para ao ruas, pr; s
papos do boutequim, prós rádios, pa-

Estamos às vésperas do Natal e o Ano Novo está
prestes a nascer.
Assim, quando

toda a

humanidade comemora a

data máxima da Cristandade,
■
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vem de público para lhes desejar uma mensagem

Fé, de Esperança. Que este NATAL reflita o espírito da
Paz, do Amor e da Fraternidade em todos os lares de
nossa região Tocantina e que o ANO NOVO

de

IMPERATRIZ

ra os colégios Ele continua fazende
e interpretanda música que a gente
espera, que as crianças aprendem.
No seu recente LP vamos encontrar
a mais linda mensagem para oo últimos dias de 72 oa "wONTANHA",
fheia de amor... repleta de poesia.
☆
DIACUY E MESSIAS
Para um período de férias na capital do Estado, oade irão rever parentes, seguiu em dias da semana
para S Luis, os . studantes Diacuy
e Messias Vieira.

MARANHÃO

Sábada estêve em nossa cidade o
renomado conjunto cearense "Barbosa Show Bossa" em uma animada
festa no lube Juçara.
DR. LUIZ GOSZAGA
Fsta ligeiramente nesta cidade, o
Dr. Luiz üonzaha Ferreira, odontólogo que fm breves dias estará se
transferindo de Recife para instalar
seu gabinete de tario em Imperatriz,
Qualquer tipo de encadernação
procure: Tip. VIOLETA.

PAZ, AMOR...

ECASAPMMMa

exigências para táxis
bate com a classe de motoristas de táxi, o delegado
Florismar Almeida destacou
que a partir daquela data
estava suspenso a expedição
de novos alvarás e deu um
prazo de 48 horas para todos os táxis de Imperatriz
recorrerem às exigências do
DETRAN para emplacamento.
Ainda na quarta-feira, o
delegado de polícia voltou a
se reunir com os responsáveis de seis postos de táxis
espalhados pela cidade para
tratar do tabelamento de
preços das corridas.

19Z3

seja o ano de suas e de nossas realizações.

emplacamentos:

Emplacamento, suspensão
de alvarás para novas viaturas e tabela de preços para
*8 3 corridas, eis algumas da
medidas discutidas pelo delegado Francisco Florismar
de Almeida com a classe de
motoristas de táxis, segunda-feira última no Clube Juçlta.
Vários motoristas alega.ram que estavam sendo prejudicados por estranhos que
se intrometiam na praça,
conseguindo alvarás para
funcionamento de seus carros como táxis.
Depois de prolongado de-

de

AGORA SIMI
O TRIO
QUE LHE DA
A COMPLETA
FELICIDADE)
E QUEM LHE PROPORCIONA O 32 ELEMENTO.
A CASA PRÓPRIA, E ACOVAP.
E'ET NAO TENHA DÚVIDAS. E VOCÊ TEM

anos

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.
GOVAP- E'inl«graçio. porque incentiva a conalruçâo.
COVAP-Jtf chegou na Belém-Braailia
e na TranaamaxAnica.

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

Lar pro"prlo... Felicidade para a família.
Conatrução, Progresso pare o País!
MATRIZ: RUA 20, 809 FONES: 6-2309. 2-3288 e 2-1982
FILIAIS: EM IMPERATRIZ (Maranhão) E ARAGUAINA
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O PROGRESSO

NATAL
A. data máxima da cristandade é comemorada por todos os povos da terra. Cada um à seu modo, com seus
costumes tradicionais, com suas roupas diferentes em cada
lugar, comidas e bebidas variadas, canções e danças, todos
saúdam o nascimento de uma criança, o Menino Jesus. Porém, não são os presentes nem os doces, não são os papeis coloridos nem bolas das árvores de Natal, que representam o espírito da festa no seu sentido mais humano e
puro, O mais importante, o que não poderá jamais ser
igualado pelo diamante mais precioso, nem pelos mais
caros presentes é o sentimento que cada um de nós leva
dentro do coração Este sentimento de amo»-, de fraterniddue, não se desgasta com o tempo, não fenece e não
muda de lugar, está sempre dentro do nosso coroçâo.
Muitos poetas e escritores já tentaram deserevê-lo em
vão, pois, não existem palavras para figurar um sentimento que aquece o coração e é também um pouco divino,
porque vem de Deus e faz com que Dêle nos aproximemos.
Contudo, existe uma razão muito importante para
que neste dia todos os homens da Terra tornem-se dóceis
e compreensivos ( mesmo aquêles que se dizem alheios à
religião ), como que tocados por um fluído mágico, sen
tem que paira algo de diferente no ar e transformam-se,
sem saber por que, tentando acompanhar a sinfonia da natureza, que se manifesta através dos pássaros @ das flores.
Basta observar os homens mais rudes, aqueles que aparentam maior indiferença e veremos que neste dia êle s nos
parecem menos rudes e como tudo, tentando acompanhar a modificação que todos sentem e não conseguem
explicar.
È a recordação da infância, o amor pelos filhos, por
nossos semelhantes, é a saudade grande dos tempos idos e
a vontade i nensa de ser bom. Bom como uma criança,
pura e inocente, que só quer o bem Jos outros porque só
tem amor no coração.
Mas acima de tudo, é a vontade de cada um parecerse, por pouco que seja, àquele Menino que nasce. O Menino que cresceu, estudou e espalhou sabedoria por toda
a Terra. O Menino que trabalhou e sofreu, foi adorado
mas também foi injuriado, foi compreendido e injustiç-jdo,
foi bendito e amaldiçoado.
Passam os anos e cada vez mais, aumenta a admiração da humanidade por este Menino, que ensinava a amar
e não perdeu jamais sua pureza, por mais que o injuriassem e o ofendenssem. Sua persistência e Sua Fé eram
inquebrantáveis' porque Êle sabia porque tinha vindo e
conhecia o valor e a eternidade da Sua obra.
E hoje mais uma vez compreendemos porque todos
nós, sem inveja, queremos ser, mesmo que um dia por ano,
parecidos com Aquele que nos ensinou a jamais deixarmos
de ser crianças dentro dos nossos corações.
Feliz Natal, crianças de todas as idades!
( Mensagem de Natal enviada em nome de todos os
professores, estudantes e funcionários do Campus Avançado de imperatriz - Universidade Federal do Paraná Projeto Rondon )
OZIAS EDUARDO HAPNER
Diretor do Campus —

Dr. EDIVALDO CUNHA AMqHIM
ADVOGADO
Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.094
Res. Trav. Luís Domingues, 1.845
IMPERATRIZ
—
MARANHÃO

Notícias de Belém
BELEM(DO correspondente)
Hecentemente esteve nesta
capital o Ministro Jarbas Gonçalves Passsrihho, da Educa
ção e Cultura, que viera a
Belem paraninfar Jarbas Passarinho Júnior quando da sua
colação de grau em Medicina,
pela Universidade Federal do
Pará.
« Se, eu fosse o dono deste cursinho, começava a me
preocupar. O novo tipo de
vestibular acabou com as provas que eram verdadeiros
massacres, usando o sistema
de classificação e não de eliminação. Hoje, um bom aluno do curso médio terá
chances de entrar para a Universidade sem recorrer ao
cursinho cujo « impoeio »
a Reforma está acabando.
Mas que substituirá porque
sempre existem os alunos
preguiçosos que querem recuperar rapidamente o tempo
que perderam no colégio ».
Foram as palavras do Ministro
ao passar por ura cursinho
de vestibular onde uma placa
anunciava « aulas pela manhã
à tarde e à noite », quando
trafegava pelas ruas da. capital em carro oficial do Goverdo Kstado.
BELEM ( do correspondente
—A UFP formou 710 profissionais liberais no ano de 1972
204 novos médicos. Dentre
eles o «p íncipe» Mário da
Rocha Cortez.
BRLEM (do correspondente)
A Lldder táxi aéreo, prometeu para breve uma agência
nesta capital. No Brasil, a
tradicionalíssima empresa, é
a única no ramo a operar
com jato puro.
BELEM ( do correspondente)
-—Uma preocupação intensa
envolve as autoridades do
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Seja um futuro Ofreía^Jovem Brasileiro
ESTUDE POR CONTA DO GOVERNO FEDERAL, ingressando na Escola de Especialistas de Aeronáutica ou no Curso de Formação dos Sargentos do Exército Brasileiro.
Elas farão de você em apenas 24 meses, um Sargento da
FAB e Técnico de Vôo ou Terra ou Sargento do Exército.
Futuros Oficiais da FAB ou EXÉRCITO.
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Não é preciso apresentar Qualquer diploma
Idade de 15 até 93-anos incompletos.
Solicite gratuitamente, ipr carta, as instruções necessárias, de acordo com a Portaria n0 371-GM/3 do Ministério da Aeronáutica e Instruções do Ministério do .Exécíto,
•IJU
No seguinte enderêço:
'
>
«UVPfTQ
Preparatório Aviação Militar
Rua Felipe de Oliveira, 21 - 2o andar (olOOl)
São Paulo - Copital
PREENCHA URGENTEMENTE O CUPOM ABAIXO
Nome:
Rua:

N0
(Enderêço por onde passe o carteiro)

Bairro

APTO..

Cidade

p

Estado

Código Endereçamentp Pcstal N0_

aixa Postal

Idade

Grau de instrução
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HOSPITAL

S^A.

TEREZA

<c

(CREDENCL1ÚÓ PELO INPS)
Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto
CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS
- uãiQ x
Rua

Iii Mírcl Procópio, 195,,— Impratriz—Maranhão

DET no sentido de debelarem
o alto índice de colisões,
desastre automobilísticos que
aumentam, pavorosamente, a
cada instante na capital ma-

HOSPITAL

SAO

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone

230

rajoara. Raras são as edições
extraordinárias dos reportes
de rádio que náo seja anunciar um acidente de transito.

RAIMUNDO
—

Imperatriz-Maranhão

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural
0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 00
Raio X — Oxigênio — Banco de
LB0RATÓR10 DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA
CORPO MÉDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth

INTERIOR 00 ESTADO
sangue —
— FEZES — e SANGUE .-r
raeFerreira de^^.x^Ã/o^e^13 n _

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Dermatologia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos.
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia

TECIDOS

E

ELETRO-

RRMRZEM

Sucesso

quer

em

Qual-

Lugar
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