
Ministro Corsetti em Imperatriz 

INPS Cobra 194 

Milhões 

Prefeitura vai pagar 

Dia 31 de agosto último, o Min. Higiao Corsette, 
das Comunicações, almoçou em Imperatriz, na séde 
da Embratel, de onde seguiu para o aeroporto a fim 
de tomar avião rumo a Belém. O Ministro veio por 
rodovia dêsde Gurupi de Goiás, inspecionando as 
construções das torres erguidas pela Embratel para 
o serviços de telecomunicações. 

No aeroporto, o ministro recebeu autoridades 
locais e ali prestou esclarecimentos a respeito das 
realizações de seu Ministério na região, ressaltan- 
do que dentro em breve Imperatriz estará ligada 
ao sistema nacional de comunicações pela conec- 
tação da Telimsa com a Embratel. 

Nossa cidade terá 24 canais para Goiânia, 12 
para Brasília e 36 para Belém, pelo sistema DDD 

(discagem direta à distância). 

RÁDIO E TV 

Imformou ainda S. Exa. que ainda no decorrer 
dêste ano o Ministério das Comunicações tem cop- 
dições de ceder a Imperatriz um canal para radio- 
difusora de alcance regional, dêsde que requerido 
por uma emprêsa, já que esses canais não mais são 
cedidos a pessoas físicas, e só depois disso é que 
se pode estudar as possibilidades de nossa inte- 
gração ao sistema nacional de TV. Prometeu o Mi- 
nistro que em breve enviará ao Prefeito Municipal 
detalhes sobre o assunto. 

Disse, finalmente, que a Governo Médici insta- 
lará no país dez milhões de aparelhos telefônicos. 

Agentes do INPS fizeram 
na Prefeitura Municipal o le- 
vantamento dos débitos àque- 
la entidade até o fim da ges- 
tão passada, concluindo pela 
apuração de um débito de 194 
milhões, importância que a 
Prefeitura obrigou-se a reco- 
lher em parcelas, no espaço 
de 36 mêses. 

A mesma fonte de informa- 
ção garante que com êsse dé- 
bitoora apurado chega a 544 
milhões as contas que a atual 

administração municipal her- 
dou de suas antecessoras. 
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ÁGUAS E ESGÔTOS 

CAEMA FAZ LEVANTAMENTO 

Sob a direção do Eng0 Car- 
los Gomes, já estão instala- 
dos nesta cidade o escritório 
e o almoxarifado da Compa- 
nhia de Água e Esgotos do 
Maranhão (CAEMA). Apurou 
a reportagem que essa enti- 
dade, em convênio com a Pre- 
feitura Municipal tratará dos 

serviços de implantação de 
esgotos e ampliação da rede 
fornecedora de água, para o 
que já está iniciando o com- 
petente levantamento. A CA- 
EMA tem seu escritório à Av. 
Getúlio Vargas, no prédio on- 
de funcionou por aigum tem- 

po a Rádio Educadora de Im- 
peratriz. 

E ainda a propósito do ser- 
viço de águas, apurou "O 
PROGRESSO'" que futuramen- 
te todo êle será encampado 
pelo órgão que ora se ins- 
tala. 

gMTREVatTA COLETIVA Ministro Andreazza 

em Imperatriz 

dia 20 do corrente 

Todos os filhos de território auriverde flamam de 
entusiasmo cívico ao entregarem-se, com legitimo orgu- 
lho, às comemorações do próximo SETE DE SETEMBRO 
que gravará a passagem do 149° aniversário da Inde- 
pendência Brasileira. 

Muitos anos já se passaram dêsde aquele histórico 
dia de 1822 quando, às margens do riacho paulistano Ipi- 
ranga, bradou-se o imortal grito de "Independência ou 
Morte" saido da garganta de um português de nascen- 
ça mas ditada pelo coração de um brasileiro por convic- 
ção sentimental: Dom Pedro de Orleans e Bragança, até 
então Principe Regente de uma simples colonia de Portugal. 

Todavia, até os nossos atuais dias e apezar das 
transformações posteriores dos momentos políticos da nos- 
sa nação, ainda ecôa nos corações de todos nós, filhos 
do Brasil, o gráu de patriotismo que ensejou ao depois 
Pedro I, nosso Imperador, mudar a fisionomia do sistema 
administrativo da nossa terra e da nossa gente o que o 
fixou, no contexto, como líder intimorato e estadista de 
mérito, gerindo os destinos da Pátria comum para futuro 
que hoje se reafirma como uma inconteste realidade. 

A fim de cumprimentar, os 
representantes da imprensa fa- 
lada e escrita pela passagem do 
dia do Jornalista, no próximo dia 
10, o Gov. Pedro Neiva de San- 
tana concederá entrevista cole- 
tiva aos repórteres que no pró- 
ximo dia 8, às 10 horas, esti- 
verem presentes ao Palácio dos 
Leões. A entrevista foi anteci- 
pada porque no dia 10 o Che- 
fe do Govérno Estadual estará 
em viagem. 

O Jornalista Édson Vidigal, 
assessor de imprensa do Palá- 
cio do Govêrno, nêsse sentido 
enderêçou a O PROGRESSO o 
seguinte telegrama. 
"Diretor Jornal "O Progresso" 
Imperatriz - Maranhão 

Tenho satisfação informar 
V. S., Exm^ Sr. Governador do 
Estado confirmou para nove ho- 
ras proximo dia oito quinta-fei- 
ra Palácio Leão, entrevista co- 

letiva que concederá imprensa, 
quer aproveitar a oportunidade 
para cumprimenta-lo pessoal- 
mente, ensejo dia da imprensa 
a transcorrer próximo dia 10, 
data estará ausente Estado face 
compromissos inadiáveis ante- 
rior assumidos. Aproveito ainda 
para informar V. S. que confor- 
me praxe temas serem abor- 
dados por V. S. ou seu repre- 
sentante, na entrevista deverão 
ser encaminhados em forma de 
perguntas a esta assessoria no 
máximo até as nove horas do 
dia seis, segunda feira. 

Édson Vidigal, Chefe asses- 
soria Comunicações do Gover- 
no, do Estado. 

Em resposta, a direção dêste 
semanário já endereçou expe- 
diente àquela assessoria, comu- 
nicando a presença do nosso 
redator-chefe á recepção go- 
vernamental. 

Informam-nos do Gabinete 
do Prefeito Municipal que no 
próximo dia 20 estará nesta 
cidade uma comitiva chefia- 
da pelo Ministro Mário An- 
dreazza, dos Transportes pa- 
ra inspeção das obras do pôr- 
no fluvial local, 30 pessoas 
participarão da comitiva es- 
pecialmente técnicos do Mi- 
nistério, assessores diretos do 
Ministro e representantes da 
imprensa. 

Falar ou escrever sôbre a Independência do Bra- 
sil seria cair em redundância, tantas e tantas vêzes já 
foram cantadas e decantadas, escritas e discursadas, as 
glórias do magno evento. Seria incorrer numa carência 
imperdoável já que, não obstante os ilimitados recursos 
do nosso vocabulário não se encontram mais termos ver- 
naculares que o exprimam com a pureza que o caracte- 
rizou, tal a transcedência de seu caráter e tal a trans- 
formação politico-adrainistrativa de um povo, de um país 
e, quem sabe, de um continente inteiro em razão do des- 
taque brasileiro como potência territorial ou como desta- 
que no concerto das nações do mundo inteiro, Assim 
sempre o foi, sempre é e sempre será pelos séculos 
afora. 

Falta cTagua 

Por que? 

Ministério financia reprodutores 

Representando o Diretor 
do Ministério da Agricultura 
nesta cidade, o médico vete 
rinário Domingos Ubirajara 

informou a "O PROGRES- 
SO" que "dentro do progra- 

ma de habitação desta região, 
adotado pelo "MA", êsse Mi- 

nistério concedeu aos cria- 
dores de Imperatriz financia- 
mento para a aquisição de 

reprodutores das raças bovi- 
nas Nelore e Gir. O finan- 

ciamento terá o prazo de 5 
anos e os animais à venda 
são da mais alta linhagem, 

Registrou a reportagem 
que em alguns pontos da ci- 
dade vem faltando água, 
sem que o usuário seja a- 
visado com a necessária an- 
tecedência, embora a exis- 
tência da cidade de inúmeros 
serviços volantes de alto-fa- 
lante, além do jornal. 

Agora nêste 1971 da era espacial, nêstê 1971 dos 
maiores progressos ciêntificos, nêste 1971 que pertence à- 
queles que tem a função precípua de zelar e garantir a paz 
mundial, nós, brasileiros, comungamos ainda daquele mo- 
mento histórico, mesmo que decorridos século e meio, já 
que o fator tempo não nos fará, em tempo algum, esque- 
cer o valor de um povo e a grandeza de uma nação, encer- 
rados no brado viril, patriótico e imortalizado pelo luso- 
brasileiro Pedro I, às margens do Ipiranga no dia 7 de 
setembro de 1922, definindo a liberdade e a independên- 
dia da Gente e da Terra de Santa Cruz. 

A população aguarda um 
esclarecimento da parte do 
SAAE. 

a 

todos registrados, oriundos 
de plantéis selecionados no 
Estado de São Paulo. 

Somente no dia 1 de setem- 
bro o presidente do IBGB en- 
tregou ao Min. Reis Veloso a 
sinopse preliminar do Censo De- 
mográfico de 1.970, que diz ser 
de 93.215.301 habitantes a po- 

pulação brasileira. O IBGE pre- 
vê que em 1.973 chegaremos 
aos 100 milhões de habitantes, 
o que eqüivale a 2,6% da po- 
pulação mundial e a 34% da 
população iatina-americana. 

Ontem,hoje, sempre: Brasil! 
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Câmara Municipal de Imperatriz 
ESTADO DO MARANHÃO 

Lei N. 19/71 

A Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições que lhes 
são conferidas por Lei etc. 

DECRETA 

Eu Leônçio Pires Dourado, Presidente da Câmara 
Municipal de Imperatriz, Promulgo a seguinte Lei. 

Art. Io — A Câmara Municipal de Imperatriz, outorga ao e- 
mitente Governador do Estado, Professor Pedro Nei- 
va de Santana, o título de "CIDADÃO ÍMPERA- 
TRIZENSE" 

Art. 22—Em sessão solene, a ser realizada oportunamente, 
será feita a entrega do referido título honorífico* 

Art. 3o—Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu- 
blicação. 

Art. 4o — Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Impe- 
ratriz, Estado do Maranhão, em 18 de Agosto de 
1.971. 

LEÔNCIO PIRES DOURADO 
Vereador - Presidente 

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& e 6a feiras 

Linha: Imperatriz — Teresina 5a e domingos. 

Agradecemos a Preferência 

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IMPERATRIZ 
ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL DE PRAÇA 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da Pri- 
meira Vara desta Comarca de Imperatriz, 

Estado do Maranhão. Etc... 

Faz saber, aos que, o presente Edital virem, dele tomar 
conhecimento ou interessar possa que no dia 16 (dezeseis) 
de setembro do corrente ano de 1.971, às 10 horas, na sala 
do Fórum, localizado no prédio da Prefeitura Municipal des- 
ta cidade, sobre a presidência dêste Juizo, e Pregão do Por- 
teiro dos Auditórios, serão vendidos em leilão público, os 
bens adiante descritos penhorados à R. Neves & Irmãos, na 
ação executiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A., 
a saber:— Uma máquina Zacarias modelo comercial, tipo C, 
com 2 (dois) burnidores, com separadores e lavadora de fa- 
relos grosso, e arrastador de farelos, que não estando a mes- 
ma em bom estado de conservação, foi avaliado em 6 500,00 
(seis mil e quinhentos cruzeiros):— Um motor estacionário 
Diesel, marca MWM, modelo K. D. 12. Z, de 22 HP, com polia 
n.0 6.135-22, que avaliei pela importância de CrS 2.500,00 
(dois mil e quinhentos cruzeiros).— Avaliados todos por Cr$- 
9.000,00 (nove mil cruzeiros).— e quem os referidos bens qui- 
zer arrematar deverá comparecer no dia e hora designados, 
sendo êles entregues a quero der o maior lance oferecido, 
pago no ato o preço e as custas de arrematação, "DESPA- 
CHO".— Marco o dia 16 setembro do corrente ano, às 10 
horas, para venda e arrematação dos bens penhorados e a- 
valiados.— Edital publicado pelo jornal "O PROGRESSO"— 
e afixados no local de costume.— Intime-se. Imperatriz.— 
11 de 8 de 1971.— José de Ribamar Fiquene.—Dado e pas- 
sado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 
onze dias do mês de agosto de 1.971. Eu, Doracílda Ayres e 
Silva, Escrivã Substituta datilografei o assino. 

Dr. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da 1.- Vara 

O VIL — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro l da BR - 14 —Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 
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Classificadores, Bobinas, la- 

piseiras BIC e JOFA 9, na 

TIPOtSRAPIA VIOLETA 

Justiça do Estado do Maranhão 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2.° Oíicio 

Edital de Segunda Praça 

O Dr. José Delfino Sipauba, Juiz de Direito da Segun- 
da Vara desta Comarca de Imperatriz Estado do Maranhão... 

Faz saber, aos que o presente EDITAL virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa,, que no dia do 
mês de setembro próximo, às 10 horas, na sala do Fórum 
desta comarca, e porteiro dos auditórios levará a leilão do 
bem da ação executiva promovida por Antonio Ferreira dos 
Santos, contra Cia. Industrial da Amazônia (CIDA j, que pro- 
cessa-se nêste Juizo, constante de um caminhão marca Ford 
de côr beije- claro em bom estado de conservação e funcio- 
namento, que se encontra en poder e guarda do depositário 
Rubens Pires Lima, nesta cidade no valor de CrS 8.000,00 (oi- 
to mil cruzeiros). E quem o bem quizer arrematar, deverá 
comparecer no lugar, no dia e hora acima mencionados, sen- 
do éle entregue a quem mais der e maior lance oferecer de- 
pois de pago no ato, em moeda corrente do país o preço e 
as custa da arrematação, podendo entretanto oferecer fian- 
ça idônea por três (3) dias. O presente será afixado no lu- 
gar do costume e publicado no semanário local "O PRO- 
GRESSO", na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de 
Imperatriz Estado do Maranhão, aos dezoitos (18) dias do 
mês de agosto de 1 971. Eu, Doracilda Ayres e Silva, escre- 
vente juramentada, digo, substituta, o escrevi e datilografei 
e assino. 

Imperatriz, 18 de agosto de 1.971. 

Dr. JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Jniz de Direito da 2.a Vara 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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 

Correio Mudou 

Notamos, com satisfação, 
que a nossa agência da Em- 
presa Brasileira de Correios 
e Telégrafos instalou-se em 
outro local, agora em a a- 
venida frei Manoel Procópio 
n.0 6, esquina com a tra- 
vessa Bom Jesus. Embora a- 
inda não apresentando as 
condições ideais para o aten- 
dimento ao público, que au- 
menta diária e substancial- 
mente, a nova agencia ofe- 
rece melhor apresentação e 
comunidade, crescendo de 
índice e conceito em sua 
condição de repartição pú- 
blica federal. 

Concurso do Rolary 

Dez Estudantes 

Concorem: 

Com o encerramento, dia 31 
de agosto. Jo prazo para re- 
cebimento dos trabalhos so- 
bre o tema "A Independência 
do Brasil com a Revolução" 

patrocinado pelo R. C. de Im- 
peratriz, 10 estudantes apre- 
sentaram-se como concorren- 
tes aos prêmios já divulga- 
dos. 

São os seguintes os parti- 
cipantes do concurso: da Es- 
cola Técnica de Comércio 
(Fundação Enrico Dutra) — 
Daniel dos Santos; do Curso 
Técnico Comercial Gonçalves 
Dias ( C N E C ) — Fernando 
Santos Cunha — Itapoan Mar- 
tins Lima — Carlos Orleans 
Sipaúba — Nensa Fernandes 
Cabral — João Silva Lima — 
Antonio Lima Ferreira — Jo- 
sé Afrânio Lima Morais; do 

Ginásio Bernardo Sayâo (C- 
NEC) — Míriam Maria da Sil- 
va e Domingos Rocha Lima. 

Notícias do Maranhão 

Gov. recomenda Hinos nas Escolas 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 

LABORTj^flO 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 

Cirurgia do Tórax — Abdomem— Obstetrícia—Ginecológla—Traumatologia-Ortopedia 
—Dermatologia—Pediatria—Clínica Geral-Doenças dos olhos e receituano oe ocuios 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

O Governador Pedro Neiva 
de Santana, do Maranhão, ao 
dar conhecer, através de sua 
Assessoria de Comunicações 
Sociais a programação rela- 
tiva à "Semana da Pátria", 
transmitiu sugestões à popu- 
lação e orientação aos órgãos 
oficiais e entidades de classe, 
aludindo ao culto às Bandei- 
ras Nacional e Maranhense, 
bem como à divulgação das 
letras dos Hinos Nacional Bra- 
sileiro e Maranhense. 

Dentro dessas recomenda- 
ções, o Chefe do Executivo 
maranhense determinou à Se- 
cretaria de Educação e Cul- 
tura que restaure a tradição, 
em tôdas as escolas mantidas 
pelo Poder Público Estadual, 
de reunir os alunos, antes 
das aulas, num encontro cí- 
vico e. durante o qual, sejam 
cantados os Hinos Nacional 

Brasileiro e do Maranhão. De- 
pois de promulgada a Lei sô- 
bre as Bandeiras, serão su- 
geridas cerimônias de haste- 
amento e arreamento de am- 
bas, em todas as escolas do 
Estado, de modo a despertar, 
nos futuros cidadãos, o ver- 
dadeiro sentimento de patri- 
otismo e brasilidade. 

O documento refere-se ain- 
da à imprescindíves quanto 
importante — participação re- 
ligiosa, dentro do mais eleva- 
do espirito econômico, de mo- 
do e que nos atos programa- 
dos para as 17 horas do dia 
7 de setembro tôdos possam 
aludir, cada um na sua cren- 
ça, ao trabalho de todos que, 
desde a Inconfidência de Mi- 
nas ao Grito do Ipiranga aos 
dias de hoje, vem ajudando 
na construção do desenvolvi- 
mento desta Nação poderosa 
e independente. 

V 
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Coluna do Lavrador 

OS TRATORES ESTÃO CHEGANDO 

Cumprindo mais uma etapa de dinamização da CASA 
DO LAVRADOR e, desta feita, com a formação da patrulha 
motomecanizada, estarão chegando a Imperatriz, dentro de 
15 dias, 10 tratores de esteira e vários tratores de roda, a- 
lém de inúmeros implementos agrícolas, tais como: arados, 
grades, roçadeiras, plantadeiras, colhedeiras, batedeiras e gran- 
de quantidade de outros iusumos agrícolas, já comprados e 
pagos à FIAT, firma vencedora da concorrência pública a- 
berta pelo Govêrno Estadual. 

A alviçareíra notícia nos foi trazida pelo Dr. Heráclito 
Aquino, Diretor do Departamento de Engenharia Rural, que 
veio a Imperatriz inspecionar as obras do galpão destinado 
à garagem-oficina da patrulha, ora em construção na Rua do 
Camarú. 

Dr Pedro Nunes de Oliveira, naturalmente exultante 
com a chegada das máquinas que vêm iniciar nova fase na 
dinâmica da CASA DO LAVRADOR DE IMPERATRIZ sob a 
sua chefia, já começa a se alvoraçar para propiciar ao jo- 
vem Secretário da Agricultura, Dr. Lourenço Vieira da Sil- 
va, e sua comitiva que vem receber a patrulha, acolhedora 
homenagem não só por parte dos técnicos e funcionários da 
Casa, mas também, e principalmente, por agricultores e pe- 
cuaristas da Região, os mais diretamente beneficiados pela 
medida arrojada da Secretaria da agricultura, que assim es- 
tá dando cumprimento a determinação do Governador Pedro 
Neiva de Santana de impor prioridade absoluta às atividades 
agrícolas, no seu sereno entender, a grande vocação do po- 
vo maranhense. 

OUTRAS NOTÍCIAS 

Viajou para São Luiz o Dr. Pedro Nunes de Oliveira, 
residente da CASA DO LAVRADOR para tratar de impor- 
tantes assuntos relacionados com a administração e progra- 
mação da Casa. 

O médico-veterinário da Casa avisa que termina no dia 
30 do corrente mês o prazo para cadastramento de propri- 
edades pois no mês de outubro será iniciada nova etapa da 
programação de defesa sanitária animal. 

NOTÍCIAS DA ACAR 

O Supervisor local da ACAR, Dr. Oliveira, avisa aos 
candidatos inscritos no concurso de auxiliar de escritório 
que as provas serão realizadas, às 9,00 horas do dia 12 do 
corrente mês, no Colégio Bandeirante. Os candidatos deve- 
rão comparecer devidamente munidos de canetas esferográ- 
ficas de tinta azul 

Dr. Oliveira mais uma vez solicita o comparecimento 
dos agricultores de Imperatriz para informações sobre a si- 
tuação agrícola do Município. 

Edital de Ci 

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. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

Motoristas Reclamam 

JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO 

O Dr. José Delfino Sipaúba, 
Juiz de Direito da Segunda 
Vara desta Cidade e Comar- 
ca de Imperatriz, Estado 

do Maranhão... 

FAZ SABER, a todos quan- 
tos o presente EDiTAL virem 
que, por êste meio, cita, com 
prazo de trinta dias, para 
comparecer a êste juizo, a 
TARGÍNO FERREIRA LIMA, 
brasileiro, casado, proprietá- 
rio, atualmente de residência 
ignorada, para defesa de seus 
direitos na ação executiva 
por falta de pagamento de a- 
lugueres, que lhe move QU1- 
NEL NASC1MEMTO. O presen- 
te EDITAL será afixado no 
lugar do costume e publicado 
uma vez no ' Órgão Oficial do 
Estado" e duas no semanário 
local "O Progresso" na forma 
da Lei e seus prazos, que 
correrá da primeira publica- 
ção, considerar-se-á transcor- 
rido assim que decorram os 
trintas dias fixados e assim 
perfeita citação. Dado e pas- 
sado nesta cidade de Impera- 
triz, aos vinte dias do 
mês de agosto de mil e nove 
centos e setenta e um. Eu, 
Doracilda Ayres e Silva, es- 
crivã substituta datilografei 
e assinei, 

Imperatriz, 20 de agosto 1971. 

Dr. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito 

Chegou ao conhecimento 
de reportagem que os moto- 
ristas de praça, na sua maio- 
ria, estão desgostosos com a 
decisão da Prefeitura de con- 
ceder novos alvarás para exr 
ploráção dos pontos de táxis, 
em prejuizo, dizem êles, dos 
choferes lotados em obedi- 
ência a regulamento da pró- 
pria Prefeitura. 

Procurando averiguar o 
que realmente se passa, nos- 
so repórter procurando ou- 
vir a respeito o funcionário 
encarregado da secção de 
expedição dêsses alvarás, 
que nos explicou o seguin- 
te: "A Prefeitura expediu a- 
visos a todos os motoristas 
no sentido de que as respec- 
tivas licenças deveriam ser 
renovadas até o dia 30 de 
julho pretérito, quando os in- 
teressados apresentariam, 
também, as provas de paga- 
mento da taxa rodoviária re- 

ferente ao exercício de 1971; 
de apólice de seguro, atua- 
lizado; de habilitação profis- 
sional; de emplacamento re- 
ferente ao exercício de 71 e 
de certidão negativa de dé- 
bito para com o município. 
— Grande número dêsses 
motoristas deixou de aten- 
der a essa exigência, moti- 
vo porque viu-se a Munici- 
palidade à vontade para ex- 
pedir novos alvarás, conce- 
didos a motoristas que cum- 
priram as determinações da 
repartição. 

Informou-nos ainda êsse 
funcionário que o seu depar- 
tamento já encaminhou ao 
Prefeito Municipal sugestão 
no sentido de uma revisão 
dos alvarás concedidos e de 
expedição de normas quan- 
to a localização de novos 
pontos de táxis e a distri- 
buição de veículos por cada 
um deles. 

Oração à Paz 

FunJado o 

Clube das Mães 

Sob a presidência da Sra. 
Albuquerque e com a secre- 
taria de M. Conceição 
Formiga, foi fundado em Im- 
peratriz o Clube das Mães, 
visando a prestação de as- 
sistência principalmente às 
famílias pobres, através de 
orientação e auxilies de or- 
dem material. O nôvo Clu- 
be tem sua séde provisória 
no Rotary Clube de Impe- 
ratriz, onde recebe donati- 
vos para a sua campanha. 

Senhor, Permita que a Paz 
desça sôbre a Terra; que a Paz 
desça sôbre os homens. Não a- 
penas sôbre "os homens de boa 
vontade", pois os aflitos é que 
necessitam de consolo. 

Permiti Senhor que a Paz en- 
volva indistintamente todos os 
homens, para que ela possa ser 
completa, para que ela na rea- 
lidade exista. 

Senhor, Permita que a sua 
compreensão penetre nossas al- 
mas, ensinando o que é a Paz 
e fazendo-nos sentir que ela 
vem da fraternidade, do amor 
e da abnegação. 

Permiti Senhor que Seus An- 
jos tragam na luz de suas asas 
etéreas a mensagem de Paz que 
poderá desanuviar nossos dias 
conturbados. 

Senhor, Permiti que o ama- 
nhã da humanidade possa se 
voltar às belezas simples da Ter- 
ra. Que o homem sinta Deus na 
paz de uma tarde serena, na 
brisa da manhã orvalhada, ou 
no perfume de uma flor entre- 
aberta, Só assim o homem po- 
derá entender a Paz, porque ela 
vem da simplicidade do espiri- 

to, vem da mãe que aperta um 
filho ao seio, vem da criança, 
que sorrindo corre atrás de um 
inseto dourado. 

Permiti Senhor, enfim, que 
cada um do nós seja um solo 
fecundo, onde a semente viva 
da Paz possa germinar, crescer 
e soltar ramas que se entrela- 
cem unindo todos os homens. 

Tudo isso permiti Senhor. 
Nós o suplicamos. 

Da Revista BRASIL ROTÁRIO 

Assembléia de 

Deus em 

Congresso 

Os adeptos da Igreja da As- 
sembléia de Deus na região 
estão reunidos em Congresso 
nesta cidade, sob a direção 
do pastor Luís Moreira. O con- 
clave teve início às primei- 
ras horas do dia 1 dêste, com 
culto, hasteamento do pavi- 
lhão nacionais e palestras, de- 
vendo prorrogar-se até o dia 
7 próximo. 

HRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

9 



Om^ Clube Jussara 
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Destaque Social Por Mister X 

ANFITRIÃO 

Além de magistrado, literato e e- 
ducador, o nosso juiz dr. Fiquene 
revela-se também perfeito anfitrião. 
Dia 30 recebeu, no "Juçara", um sem 
número de amigos em regosijo da 
chegada de D. Jória, sua dignissima 
esposa, vinda de S. LvJiz, e do ani- 
versário da filha Irlanda naquela 
data, razões suficientes para a ale- 
gria de então. Parebéns, meretissimo! 

MATRIMÔNIO 

Ontém na Igreja de Sé, em São 
Luiz, contraíram núpcias os jovens 
Edson da Silva e Sousa e Mariana 
dos Santos Albuquerque, da nossa 
sociedade. O nóvel "cabeça de casal" 
é funcionário da Casa da Lavoura 
local e a sua atual "cara-metade" é 
a filha querida do sr. Nelson e sra. 
Anadir de Castro Albuquerque, aqui 
residentes. Apezar do amavel convi- 
te óbvia é a ausência do colunista 
que, mesmo de longe,- apresenta aos 
dois ''pombinhos'' votos de muito 
amor e perene felicidades. 

' N AT ALICIO 

O Setembro iniciou-se com o ani- 
versário, dia ls. da mocinha Juemls- 
se Mesquita Cavalcante que colheu 
a 14?. flôr na sua primaveril existên- 
cia. Estudiosa cursando a 2a. série 
do "Bernardo Sayão", Juenisse mui- 
to promete para um futuro brilhante, 
o que realmente almejamos atràvés 
dos nossos "parabéns a você"! 

AUSÊNCIA 

Notamos, e sentimos muito, a au- 
sência de D. Lourdes G. Bogéa na 
noite da estreia do Clne "MARABÁ", 
ela que é dileta esposa do sr. João 
Bogéa, um dos socios da empresa 
proprietária daquela casa de espetá- 
culos. Na realidade, d. Lourdes teve 
participação ativa para a construção 
do "MARABÁ",com um trabalho dig- 
no de sua condição de extremosa es- 
espôsa. 

CABELUDO 

Deparamos com o Silva Jr. condi- 
zente na sua representação da "jo- 
vem guarda": cabeludo e numa "pin- 
ta" que faz gosto... Disse-nos que a 
sua basta cabeleira é conseqüente 
da falta de tempo. Das duas uma: ou 
o Silva Jr. e.tá ná onda do "pra 
frentcx" ou pensa que o barbeiro 
não tem familia. 

EXPANSÃO 

João Pinto, um dos socios das 
Lojas Pinto, foi à Belem visando 
maior expansão comercial com a 
instalação de uma filial na capital 
paroàra. prova evidente que onde 
as Lojas Pinto chegam obtém, de 
pronto, uma freguezia considerável. 
Daí amigos, a afirmativa do colunis- 
ta: quem nasceu pinto um dia será 
galo . 

POLIPLACAS 

Outra vez a "Poliplacas"' distingue 
o colunista com uma gentileza que 
cativa; ofertou-lhe artística placa 
para o seu escritório. Agradecendo 
a atenção, o nosso multo obrigado a 
a essa firma que sa firmou já no 
conceito público, mercê da responsa- 
bilidade e da perfeição de seus traba- 
lhos 

"Marabá", segundo colhemos em 
fonte fidédigna. Grau 10 pela idéia 
e nota 1.000 pelo acontecimento de 
reconhecida importância. 

TROC A-DE-ID ADES 

Volta o lar do nosso diretor José 
M. Vieira e dignissima esposa, d. Vi- 
cencia Valadares Vieira, a ser bafe- 
jado pelos deuses da alegria e da 
felicidade: é que o presente signo 
guia os passos dos filhos Sidney e 
Antonio Carlos aquele aniveriando 
dia 3 passado e o segundo marcan- 
do ano no proximo dia 6 Ambos a- 
contecimentos, de grande represen- 
tação dado o prestigio que a famí- 
lia gosa na mais alta sociedade de 
Imperatriz, o colunista registra de- 
seiando a sua repetição pelos tempos 
afóra, prenhes de supremas venturas. 

O nosso amigo e conceituado co- 
merciante Domingos Lopes estará 
"no berço" dia 3 último, recebendo 
as justas provas de estima dos ami- 
gos e familiares. D. Conceicinha. sua 
dileta esposa, com justiça esiá eu- 
fórica não só pelo acontecimento 
mas também porque no dia 28 de 
agosto, a filhinha Rosângela fez tam- 
bém aniversário. Daqui, os parabéns 
do colunista. 

DE PASSAGEM 

Com destino a S. Paulo, tratando 
de negocios, o sr. José Maria Gur- 
gel esteve em visita ao nosso dire- 
tor José Matos Vieira do qual é a- 
migo pessoal. Sua demora será de 
poucos dias na ' Cidade-Luz" e vol- 
verá a Marabá para continuar suas 
lidas cotidianas. 

ANIVERSÁRIO & BATIZADO 

Em 3 de setembro que passou o 
lar do amigo e agrlmensor Pedro 
Carvalho e sua digna esposa Orlan- 
dina Corrêa Carvalho transcorreu 
com acentuado júbilo: é que as ga- 
rotinhas Maria Dionice e Dislene 
Maria recepcionavam as arnlguinhas 
e os amigos dos papás pelo ensejo 
dos seus aniversário e batizado. Foi 
um dia de festas, ao qual nos asso- 
ciamos. 

SALVADOR PIRES 

Aproveitando as férias, seguiu 
com destino a Brasilia, Guanabara 
Porto Alegre, Belo Horizonte e São 
Paulo, acompanhado de sua exma. 
espusa D. Cléa, o sr. Salvador Pires 
Ferro, funcionário do Banco do Bra- 
sil agencia destra cidade. 

Dr. HENRIQUE 

Volveu a S. Luiz, onde reside, o 
nosso distinto amigo Dr. Henrique 
Pereira de Araújo conceituado ad- 
vogado do Banco Brasil nesta re- 
gião. 

VISITA 

Acompanhadp de seu genitor sr. 
Joaquim Ribeiro do Nascimento, es- 
teve em visita á nossa redação o 
sr. Joaquim Ribeiro Filho, residen- 
te no Rio de Janeiro onde dirige 
uma das mais movimentadas chur- 
rascarias cariocas, a RINCÃO GAÚ- 
CHO. 

Gratos. 

SEIS A ZÉRO 

O campeonato de Canastra dis- 
putado nesta cidade perdeu um bom 
time. É que depois de acachapante 
derrota pelo escore de 6x0 o qua- 

solenídade^s "íá realízadas'ê*1 a dr0 formado Por Antonio da Covap soienmaaes ja realizadas e a se re- e Candido Viana resolveu deixar as 

SEMANA DA PÁTRIA 

A cidade está em festas, comemo- 
rando a semana da Pátria. Varias 

alizar etn: desfile de carros, patroci- 
nado pelos motoristas de praça, pa- 
lestras no Sindicato dos Arrumado- 
res, jogos de futebol de salão na 
qaadra da Rodobrás. Hoje, dia da 
Raça, e dia 7, dia da Independência, 
desfiles escolares, entremlados de 
outros festejos. Muito bem: ê a nos- 
sa Imperatriz integrada no sentimen- 
to de brasilidade de toda uma nação 
que se orgulha de sua historia cívi- 
ca. Nossos aplausoo. 

MOBRAL 

A entrega dosynplomas da primei- 
ra turmajde concludentes do movi- 
mento de alfabetizaçào em nosso mu- 
nicípio, será procedida em cerimonia 
de destaque, possivelmente no Cine 

mesas durante seis mêses. 
O time perdedor foi derrotado 

em seu próprio campo pelos cam- 
peões Chico Cabeio Fino e Edvaldo 
Cagil. Os perus eram Pedro Ramos 
e Joaquim Lombo. 

Deputado 

Raimundo Lima 

Participando do Congresso 
das igrejas da Assembléia de 
Deus, encontra-se em Impera- 
o parlamentar Raimundo Lima, 
da bancada arenista no Parla- 
mento Estadual.— Nossa visita. 

Choque 

VOLKS& PORCA 

Na Av, Getulio Vargas, pró- 
ximo à Caixa d' Água, um táxi 
colheu violentamente uma por- 
ca que andava pela Avenida, 
a exemplo de outros animais 
que têm o mesmo previle- 
gio. Do choque resultou bastan- 
te danificado o veículo, com a 
frente completamente amassada 
e mortos a porca e leitões que 
estavam prestes a nascer, que 
ficaram esmigalhados no meio 
da rua. 

Na noite de 5a. feira da se- 
mana que findou, o mais no- 
vo clube social de Imperatriz 
elegeu sua primeira diretoria 
eletiva, assim constituída; Pre- 
sidente-Dr. Agostinho Noleto 
Soares; Vice Presidente—Jo- 
sé do Espírito Santo Xavier; 
1^. e 2o. secretários—dr. José 
Maria Rodrigues e prof. Bene- 
dito Batista Pereira; 1^. e 2o. 
tesoureiros: João Ribeiro Bor- 
ges e Remi Ribeiro de Oli- 
veira. Para o Conselho Deli- 
berativo, ficaram na presidên- 
cia e vice os Jrs. José Delfi- 
no Sipaúba e José de Ribamar 
Fiquene e mais 10 membros 
efetivos e outro tanto de su- 
plentes, todos com vivência 
reconhecida nas diversas ca- 
madas da nossa comunidade. 

SEMANA DA PATRIA 

Sob a coordernação do Ro- 
tary Clube de Imperatriz, da 

Secretaria Municipal de Edu- 
cação e da Associação dos 

Motoristas de Praça, foi fes- 
tivamente iniciada a Semana 
da Pátria em Imperatriz, com 
o desfile pelas principais ru- 
as da cidade de grande nú- 
mero de veículos que osten- 
tavam cartazes alusivos às 
comemorações, inclusive as 
bandeiras do Brasil e dos Es- 

tados da Federação. Um car- 
ro alegórico comandou a 
grande paseata, ao som de 
gravações de hinos pátnóti- 
cos. Apartir do dia 1, as re- 
rartições públicas e prédios 
escolares passaram a hastear 

diàriamente o Pavilhão Naci- 
onal, enquanto nas praças e 
em várias residências são vis- 
tos bonitos cartazes com as 
cores, v«rde-amarelo e o dís- 
tico "Ontem, Hoje e Sempre: 
BRASIL". 

I.N.P.S. 

promoverá Curso 

Em palestra informal com 
um dos nossos redatores, o 
sr. José Ávila Daniel Mara- 
nhão, agente local do I.N.P.S., 
adiantou que ainda êste mês 
haverá nesta cidade um Cur- 
so de Interpretação da Pre- 
vidência Social, num período 
de 8 dias com início previsto 
para o próximo 27 e término 
a 4 de outubro. Para tanto 
virá de S. Luís pessoal téc- 
nico e especializado, desta- 
cando-se médicos, coordena- 
dores, assistententes sociais 
e funcionários de destaque na 
autarquia. Aos interessados 
será aberta inscrição e aos 
participantes, no final do cur- 
so, o Instituto fornecerá cer- 
tificados. Na realidade, a 
providencia é oportuna e a- 
conselhavel, tendo em vista a 
grande maioria dos contribu- 
intes não conhecer os be- 
nefícios proporcionados pelo 

Moderna 
Clínica Dentária 

Tivemos o prazer de conhecer 
o moderno gabinete dentário 
que ora se instala nesta cidade 
sob a direção do Dr. Bernardi- 
no da Silva. 

A nova clinica dentaria, é 
corhposta de modernissimos a- 
perelhos de Raio X, Radioscó- 
pia, Ondas-curtas e Dietermicas. 

Imperatriz, portanto, está de 
parabéns com mais esse melho- 
ramento no campo da ciência 
dentaria. 

I.N.P.S., em todo o território 
nacional, ao ponto de come- 
terem injustiças e emitirem 
conceitos negativos às ver- 
dadeiras finalidades previden- 
ciárias. 

Como se vê o Juçara pro^ 
cura dar à sociedade local 
uma seleção de valores de 
alto nível, dizendo da respon- 
sabilidade e idoneidade de 
seus propósitos, já que os a- 
tuais mandátarios, como os 
os que antecederam, são no- 
toriamente apontados como 
expressões de vulto da vida 
imperatrizense. 

Por outro lado, os serviços 
de remodelação recentemen- 
te executados na séde provi- 
sória do Juçara comprovam 
o idealismo que norteou os 
seus desígnios desde a fun- 
dação, eis que garantem um 
perfeito funcionamento du- 
rante mais 3 anos, quando 
será construída a séde defi- 
nitiva, o que é uma tranqüi- 
lidade para as futuras dire- 
torias que encontrarão uma 
situação anulando qualquer 
solução de continuidade pela 
já atual definição de normais 
atividades. 
Várias promoções estão pro- 
gramadas par a êníatização 
da vida social do clube caçu- 
la, partindo desde agora com 
as festa realizada ontem e a 
que se afetivará no próximo 
dia 7, cujo êxito é garantida 
pelas presença, de Nonato e 
seu conjunto, de S Luis. 
Por tudo isso, é que Juçara 
reserva desde agora o ambi- 
ente de sobriedade e respei- 
exigido pela maturidade des- 
ta terra, razão porque tem 
merecido a atenção e respei- 
to de quantos zelam pela re- 
putação e pelo conceito da 
cidade grande que é Impera- 
triz. 

CLUBE R. TOCANTINS 
A V I f O 

A Diretoria do Clube Re- 
creativo Tocantins, avisa ao 
seu distinto quadro social, 
que a fim de dar ênfase às 
festividades da semana d a 
pátria, proporcionará aos fre- 
qüentadores que nos honram 
constantemente com suas 
presenças nas nossas promo- 
ções sociais, um grande baile 
na noite do dia 5 do corren- 
te, com a participação do 
conjunto gonçalvino "NONA- 
TO E SEU CONJUNTO". 

Ante a onda de calor, costu- 
meira, é grande a procura de 
picolés e sorvetes nas carroci- 
nhas próprias que circulam pe- 
la cidade. 

Uma coisa, porém, vem afas- 
tando muita genté dos vende- 
dores ambulantes de sorvetes: 
a falta de higiene. A maioria 
deles vestes camisetas ou batas 
que presumivelmente já foram 
brancas, mas hoje não têm cór 
definitiva. Suados e sujos os 
vendedores debruçam-se sobre 
os pequenos veículos, quando 
não se sentam sôbre êles nas 
paradas, o que é muito comum. 

Se as sorveterías não olharem 
para isso, fatalmente a sujeira 
acabará prejudicando a venda 
de sorvetes e picolés. 

Desfiles 

Itinerário 

A Divisão de Educação e Cul- 
tura do Município fixou, para 
o dia 7 de Setembro o itinerá- 
rio e a ordem de colocação dos 
Colégios que participarão do 
desfile comemorativo ao Dia da 
Pátria, na seguinte ordem: 

ITINERÁRIO: Partindo da 
Praça Brasil, pela Avenida Ge- 
tulio Vargas, rua Tereza Cristi- 
na. rua Frei Manoel Procopio, 
15 de Novembro, Trav. Rui Bar- 
bosa, rua Cel. Manoel Bandeira, 

e Escolas 

rua BR-14, esquina da COVAP. 
Vindo pela BR-14, ao chegar no 
entroncamento com a Godofedo 
Viana, fica facultado ao Colégio 
escolher o seu caminho final. 

Por ordem de saída, os Colé- 
gios terão esta ordem! Escola 
Normal Ginasial Santa Terezi- 
nha, Ginásio Bernardo Sayão; 
Curso Técnico Gonçalves Dias, 
Ginásio Bandeirante, Fundação 
Eurico Dutra, Ginásio Funda- 
ção Ebenezer. 

ESCRITÓRIO HÉL1US DE MONÇÃO 

Rua Frei Manoel Procópio, nQ 57 

Requerimentos e Contratos em geral — Corres- 

pondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e 

Assuntos ligados às repartições públicas 

H fl 11 Â R T n ) Pela manhã: das 8 às 12 horas u u ii a n i u j pela tarde. das 15 às 13 horas 
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