SAO LUÍS (por telefone) — Em sua última
sessão de 1973 a Assembléia Legislativa do Estado aprovou dia 30 o pedido do Governo -do Estado de intervenção na Prefeitura Municipal de
Imperatriz e confirmou a indicação do nome do
Engenheiro Antonio Rodrigues Bayma Júnior
para o posto de Interventor.v A reunião teve início às 10 horas, extraordinàriaraente, prolongando-se ate às 14 horas.
A mensagem pedindo a intervenção municipal foi encaminhada pelo Governador Pedro Neiva de Santana no aia anterior e o nome proposto para a interventoria foi mantido em sigilo
até momentos antes da apreciação do pedido
pela Assembléia. Enquanto isso, o ex-prefeito
José do Espírito Santo Xavier estava em Brasí-S-v.
lia numa frustrada tentativa de manter-se no ii,.
posto para o qual fora eleito há pouco mais ue
um axiu. a^siiiicanuu o ^cuiuo ue micrveiivau,
o uoveruaaor ao Estado oaseou-se em aenuncia^
uc
Aiicftluanaaues ucurnuas uu *»uííui.u
ua auiiiiiiisiraçau mumcipai uuperatrizense, receuiuas uo iegisiauvo mumcipai e ue pessoas uo
povo, coniimiauas touas por uma aumiona enviada pelo propno Estauo que por sua vez foi
corrouorada por Comissão Especial do 'niouum ue ouiiiaa. Á^ieva-se a
nc
u
mu^iicxu ue iiieguiariuaües apoiitaaas cuatra u
executivo de imperatriz.
—x—x—
QUEM E' BAYMA -TR. — Nasceu em Caxias
(Ma) a 21 de junho de 1945, filho de Luís Bayma Pereira e de da. íris Ferro Bayma Pereira.
Féz os primeiros estudos em sua cidade natal,
uo uinasio ae Caxias, de onde foi para o Coiegio Mansta, em São Luís, cursando ali ate o
ano do uurso Cientifico, completou o curso
secunoano na uuanaoara e mgressou na Escoia ue Engenharia da Ilha do Fundão. Como
Engenheiro Mecânico retornou ao seu Estaoo
natal, admitido pelas CENTRAIS ELÉTRICAS
ou MARANHÃO em cujos quadros conseguiu
destaque especial a ponto de ver-se eleito para
a curetona ua entidade. Reeleito no fim do Governo Samey, permanece na CEMAR, licenciando-se para assumir as funções de seu novo
posto, upolitico e administrador ae aito gaoaialu, ja teve seu uome uiciUaive lemorauo para
a o^cessao no governo estauual. e' casado com
uoua uuce Monte Bayma.
xr XAAO x CXVAU.
Ix^rERvENCAO — COitílor ue Renoas Estaduais e posteriormente cnexe ua iviesa ue Renuas ue imperatriz, o sr. Jose
do Espirito ibanto Xavier conseguiu aos poucos
grangear simpatias populares e políticas que o
levaram a integrar em i9b9 as hostes da arena
ae imperatriz, então combalidas pela renúncia
uo preieito Eunpeues Bezerra e por uivergchcias internas. Naquele ano foi derrotado nas
eieiçoet. ^nunicipais 'pelo canaidato uo iviue,
; Renato Moreira. Não desistiu da luta política
e a lò de novembro de 1972, ostensivamente
apoiado pelo Governo do Estado bateu nas urnas por espantosa maioria os dois candidatos
apoiados pelo então prefeito municipal. Tudo
concorreu para a vitória estrondosa — a inauguração da primeira usino termoelétrica da ci-

dade, as presenças nos comícios do Governauor ao Esiado, senadores, Secretários, Deputados, repetidamente, o desgaste da administração municipal, tudo enfim, favoreceu o triunfo
upomado como fruto do esforço do governo do
Estado a pedido da própria alta direção nacional da ARENA. Além disso, o povo teve a garantia de que a ajuda do Estado ao Município
sòmente seria possível com a eleição do candidato govemista.
Veio então o começo uo fim. Seganuo
con^tu,, cimua, no ueconer uas lesuviuttui;» ^e
^oooe surgiu um desentendimento entre
e o Secretario Jaime de Santana, da Fazenda
Xiiotactucii. AJi.lCj.UÜJULU O oce*. Curti JiU rtU.VOgrtVrt Ulll
euu usrtuieuuo peneiio entre o Eotaao e ivruiu'lápiü, com o planejamento e reaiUiaçao uo» ira
bainos ua rreieitura por assegures técnicos uo
a^itauo, o prefeito teria afirmado ao mesmo
que nao aceitava mteneréncia em sua area ae
decisões e que "cada um iria remar sua canoa
sozinho". Vieram a seguir os aescontentameii
tos com o anúncio do secretariado municipal,
pois ponticos locais julgaram-se marginaliza- ,
aos no decorrer da formação do gabinete.
Combatiam inclusive a vinda de secretários chamados de S. Luís, alegando que a participação
ficaria melhor com aqueles que fizeram a campanha política e não com estranhos à vida municipal. E desde então a onda de descontentamentos vinha num crescendo assustador. Secretários Municipais eram nomeádos, demitidos e postos em rodízio seguidamente, sem seqüência dos trabalhos burocráticos. Nas ruas,
começavam as críticas à falta de operosidade
da administração. As crises político-partidárias
repercutiam dentro da. Prefeitura e o próprio
vice-prefeito, jovem e politicamente ambicioso,
lembrado a princípio em todas as ocasiões aos
poucos foi também posto à margem dos acontecimentos. E à medida que as relações entre
Estado e Prefeitura esfriavam, antigos defensores da candidatura Xavier passavam a hostilizar sua administração. Veio' então a fase das
irregularidades apontadas a principio em coemenos para a seguir tomar conta aa cidade.
E com as denúncias surgiu o espectro da intervenção aoertamence desejada entre os" próprios
correligionários do prefeito, ganhando as camadas populares.
INDIFERENÇA E FIM — Frio, impassível, Xavier assistia a tudo enigmaticamente, viajando sempre entre São Luís e Imperatriz, ora
por iniciativa própria, ora a chamado. Passou

«ara

iiepuis ue uuas semana» ae amaçao em
imperatriz, a 23^ Equipe composta ae Assistentes sociais, aesenvoiveu um traüamo ae reconhecimento das Obras Assistenciais na ciaaue.
Foram visitados e entrevsitados os responsáveis, de várias entidades, tais como: 6 clubes
de Mães, Mater Clube, Hospital FUNRURAL,
INPS, Sindicato Rural, Sindicato dos Árrumadores, ACAR, SERFHAU, SEPLAN, SUCAM,
Conselho Comunitário, MOBRAL, Posto de Higiene, Entidades Eclesiásticas, Secretaria de
Educação, Clube de Jovens e outras, com o intuito de elaborar metas de trabalho para serem
colocadas em prática, juntamente com as entidades locais e o "Campus", isto em termos de
Micro-Integração por setores afins.
-///Nesta semana que entra, serão elaboradas
as metas de trabalho para o ano de 1974, formas de atuação e sisiema de avaliação das metas previstas.
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ANO III

Inauguradas obras
-

a alegar que «estaria sofrendo pressões para
afastar-se do cargo mas que não o faria. Já
entre êle e alguns secretários não "havia qualquer aiinamento. Teriam iuo para a Prefeitura
j^or imposição partidária e aeia se afastaram
quando perceberam que o oarco úauircígavrt.
E os desentendimentos em todas as aieas
municipal e entre Estado e Município acentuaram-se a tal ponto que quando o Governador
do Estado veio a Imperatriz no dia 15 de novembro, inaugurar nova etapa da usina termoelétrica, o prefeito nem ao menos foi convidado
para a recepção. 1 Ao contrário, foi alvo de críuxeas severa» em pronunciamentos puoncus, uu
aecorrer daquele" +r>cnviaades.
Desde ésse dia a intervenção passou a ser
esperada a cada dia, com Xavier já demonsnaiiuo preocupação e lutanuo peio iagar. \ eio
a aucutufia enviada peio Estauo para apurar a
procedência ue denuncias ae graves irregulariuaues na aphcaçao dos dinneiros públicos. Veio
a Sindicância do Tribunal de Contas.
Veio o pedido de intervenção. O fim aa
carreira politico-administrativa de José do Espírito Santo Xavier.
INTERVENTOR, QUARTA-FEIRA — O interventor Bayma Jr. chegou a São Luís, procedente da Guanabara, na noite de sexta-feira,
cevera tomar posse perante o secretario do interior e Justiça na segunda-feira, amanhã, via-xu. v^u uu. xeiitt paia assumir a Froieitura. r aiando a amigos, mostrou-se disposto a
traoainar e procurou connecer a reaçao popular na cidade. Consta que seus assessores mais
uirecos virão de Sao Luis, numa equipe homogênea e capacitada a enfrentar os problemas
administrativos locais.
MDB NEGA — Conhecedor de que a mensagem do Governador do Estado à Assembléia
menciona denúncia da Câmara de Vereadores
local contra a administração Xavier, o edil Freitas Filho, líde^ da bancada do MDB imperatizense nega terminantemente ter partido daquela Casa a denúncia, atribuindo-a a vereadores,
isoladamente, que teriam usado o nome do legislativo.
XAVIER EM SÃO LUÍS — Pessous desta
cidade viram ontem chegando a São Luís, vindo
de Brasília o ex-prefeito Xavier. Desconhecese a posição do mesmo ante os acontecimentos
que o cercam, muito embora se comente que
êle recorreria à Justiça contra a medida que o
afastou do cargo.
E como dizem os "Novos Baiaros" ACABOU CHORARE . . .

do Porto
Obras do cais do porto da
cidade foram inauguradas dia
28 com a presença no local do
Diretor Regional da 99 Diretoria do Departamento de Portos e Vias Navegáveis, Hélio
Faustino de Sousa, do assessor de diretoria Benjamin Galbotti Bezerra o de Waldir Santos, fiscal das obras do cais
do porto, autoridades locais e
convidados.
Os serviços inaugurados '
estão orçados em Cr$ ......
1.858.876,30 e o cais mede em
seu comprimento 326 metros.
Prefeitos e Seplan
firmam convênio
Dois aviões a jato, de grande porte, trouxeram a Imperatriz dia 28 do mês de no-
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vembro p. findo altos membros do governo do Estado de
São Paulo e do município da
Grande S. Paulo, além de técnicos em planejamento e empresários bandeirantes que a
convite do Secretário Jose Reinaldo Tavares, do Maranhão,
vieram participar da assinatura de convênios e instalação
do Conselho Administrativo
integrado por prefeitos da micro-região s u 1 maranhense,
sob a supervisão local do eng.
agrônomo José Oliveira Filho.
De São Paulo vieram o Secretário Zacarelli, do Planejamento, Rui Alencar, reprusentante do prefeito da Grande
São Paulo e os componentes
da assessoria técnica do Planejamento daquele Estado. De
São Luís, além do Secretário
José Reinaldo também estiveram presentes ã solenidade o
Secretário Josélio Branco, da
Saúde, Rui Abreu, presidente
da Associação Comercial do
Estado, Antonio Pessoa, da
»SUDENE, o diretor Regional

IMPERATRIZ, 2/12/73

do SÉRFHAÜ, convidados e
técnicos.
À assinatura do convênio
com a SEPLAM estiveram presentes os prefeitos de Montes
Altos, Sitio Novo do Maranhão, Porto Franco, Carolina
e joao Lisboa. Ausenre, c eptão prefeito José Xavier, representado pelo sr. Hélio José, seu Secretário particulár.
Os participantes do coh
clave reuniram-se em almoço
de confraternização e participaram da reunião de instalação do Conselho Administrativo, ocasião em que foi nomeado Supervisor Regional do
mesmo o sr. José Oliveira Filho. E' propósito da SEPLAM
a coordenação e orientação
dos serviços públicos na rmcro-região participante do Con
selho, desde o estudo do plano até sua conclusão,
t
De Imperatriz, os paulistas participantes do encontro
rumaram para a capital do
Estado para uma visita ás
obras do Itaqui,

8
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APLUB deseja
investir
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Fala-se com insistência, numa radical mu- ::
dança administrativa em Imperatriz, alij ando-se :-f
o prefeito Xavier da chefia executiva. O escriba não pretende discutir o mérito da medida g
alardeada, tarefa reservada aos que manejam a.,|
política, "quebra-cabeças" da qual se ufana em p
não ser especialista, numa saudável decisão ;;
acauteladora da independência partidária, que
fazfaz questão em se manter. Todavia, o escriba quer e pode analizar, pela fria equidistáncia dos bastidores, não os motivos mas as
conseqüências do evento, embora que ainda
no terreno das especulações. 3 Se verdadeiro, o
principal cuidado dcvc-d ser o mudar para melhorar e jamais para o amenizar da tensão que
é sabido existir entre o atual prefeito e alguns
icando-se um em benefícorreligionários, sacrific
cio de poucos.
'
Existindo realmente a premissa da marginalização do sr. Xavier, que venha para governar a todos quem de fato possa fazê-lo. Governar a Imperatriz não deve mais ser uma
aventura ou uma experiência. Deve ser, isto,
. ;j. uma realidade tão importante quão o e a
sua pujança no desenvolvimento da Região, do
Estado e, consequentemente, da Nação.
Não se pode, e muito menos se deve me.-mo, afirmar que seja necessariamente um po tico o destinado a gerir a viaa cdmmistrativa
de Imperatriz.
Muito pelo contrário, um
^POLÍTICO viria mesmo a calhar porque se
provaria, então, que a razão maior da smunciada mudança teria sido a necessidade de um
admiilstiação mais adeqm^ a sviitónoia do
zsss£tzss?*S'£.
r-^».ms.=r.r,sâssi'SE
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Conselho de Petróleo e crise
Não está fora de cogitação governamental o raciona
mento da gasolina e derivados
do petróleo no Brasil. Em reu
nião do Conselho Nacional do
Petróleo, no início da semana,
cogitou-se entre outras coisas,
da adoção dc horário de verão, da antecipação das férias
escolares e da proibição do
tráfego dos carros não em serviço aos sábados e domingos.

|

será merecedor da estima e ao
rais, sempre sera
respeito dos concidadãos, pejam correligionarios ou não. Observe-se, em buscados
diversos Estados
sem a
da Federação, governadores
, mnn_
exigência da militancia política e Que dbmo
tram aquela capacidade de cuidar e distnbu
asOTisaspo^licaéi na interpretação correta de
que administração nao é uma ciência q
aprende mas uma condição humana legada pelo
próprio berço. Pode-se dizer que e um estado
de espírito.
Imperatriz é uma cidade que cresce a olhos
vistos porém sem ordem, disciplina e planejamento administrativos. E o escriba opina
e pode fazê-lo já que é um cidadão brasileiro:
se necessário fôr mudar algo para destinar Imperatriz ao seu real desiderato, que se faça colocando, antes de tudo e em primeiro plano, os
reais interesses e necessidades de uma gente
até então vítima inconteste e inocente das questiúnculas político-partidáilas. Caso contrário.
o sacriíicio que se quer impor a Xavier será
inútil, inglório, terrivelmente injusto. Renovarse-ão as insatisfações, outras exigências aparecerão e muitas cabeças ainda rolarão na degola das imposições. Solução indigna para o presente de uma terra que muito promete. Ou
para um povo que quase nada mais espera...
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Constitutiva

Variada programação assinalou a presença em Imperatriz do médico e professor
João Maranhão Ayres, Governador do Distrito L-l do Llons
Clube, que compreende Amapá, Rondonia, Roraima, Acre,
Amazonas, Pará, Piauí e Maranhão. De São Luís, acompanharam aquela mais alta autoridade leonística regional seu
irmão e também Integrante de
Lions, Páulo Maranhão Ayres,
Secretário de Segurança do Estado, o jornalista e ex-governador distrital Merval Melo, o
padrinho do LC-Imperatriz, Simões, o assessor da governadoria Eurípedes Bezerra e outros "leões". No decorrer da
tarde o LC local recepcionou

Estão sendo tomadas providências para a instalação no
Estado do Grupo de Coordenação de Estatística Agro-Pecuárias, com a finalidade de
avaliar dados estatísticos referentes ao setor agro pecuário.
O grupo será constituído por
técnicos pertencentes a órgãos
ligados ao setor agrícola e coordenado pelo sr. Raul Fer
nando Ehlers, chefe do Centro
de Estatísticas Agro-Pecuárias,
do IBGE, que virá a São Luís
tratar do assunto.

g
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|

Mineirol

Uo Bradesco, sr. Walter Sousa.
A sessão do LC-Imperatriz
foi presidida pelo presidente
do Club, sr. Gilmar Fernandes
e teve como mestre de cerimonial o médico André PaulL
no. A apresentação leonística
do Governador foi feita pelo
uiretor-bocxa* Jurive ae Macedo e a saudação aos caravanciros e convidados esteve a cargo do secretário Sebastião Negreiros. A solenidade foi encerrada cora a saudação às
bandeiras do Brasil e do LC.
Incorporados, a Governadoria e o Lions local fizeramse presentes ao Clube Juçara
onde foram cumprimentar o
casal José Delfino-Sebastiana
Sipaúba que naquela mesma
noite apresentavam à sociedade sua filha Elizabeth Cristina,
em belíssima festa.
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ACESSÓRIOS

Tudo o que você pensar sobre atendimento,
pense no POSTO MINEIRO.

Só que tem uma
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diferença: LAVAGEM AMERICANA — lava e
champoriza tudo em 10 minutos.
qüilidade • • §

E haja tran-

ENTRONCAMENTO — FONE:
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»
O INSTITUTO DE BELEZA DE SEU CARRO

Av. Dorgival
Pinheiro, esquina c/Rua Maranhão
0
§ "
""
' " ^

- Materiais

para Construção

Tintas Ypiranga
Serras Braçais e Golpeões
Motores Estacionário Elétricos de 2 © 3 Fases
Bombas Hidráulicas

Ferro Redondo p/Construção
Louça Sanitária
Material p/Encanamento

Material Elétricos

Produto de Cimento Amianto

Máquinas para Raçáo

Forro de Pinho Eucatex
REVENDEDOR

n

1037 — Esquina

DO

c/Rua

|

PEÇAS PARA VOLKS E CORCEL

Canos Galvanizados Plásticos

Vargas

DUCAL

Um posto e tanto !

P

Av. Getulio

leitor

Lions recebeucarta

pecuária

natu.

de

TÁXIS — Do sr. Francisco
Manoel da Silva (Chico Padeiro), motorista de praça, recebemos com pedido de divulgação, uma nota em que o mesmo faz a defesa da classe dos
motoristas de táxis ••constantemente acusados quanto aos
preços de corridas".
Alega o missivista que o
reclamante não atenta para o
aumento do preço da gasolina
nem para os absurdos -- diz
éle — preços das peças de carros e dos consertos em oficinas. Diz que muitas vezes
ocorre que 'o motorista sal do
posto com um carro lavado e
dá uma atolada numa das lagoas de Imperatriz. Dali vai
para oficina e paga Cr$ 30,00
pelo reparo e em seguida volta ao posto e paga nova lavagem", tudo isso em troco de
uma corrida de cinco cruzeiros.
Infelizçaente, termina èle,
"motorista é como cachimou;
so leva fumo".

Estatística Agro-

■ntrínseca, ináta, intransferível
Micação 1^.^.
-Tt7ibut0&
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A Associação dos Profissionais Liberais Universitários
do Brasil — APLUB — manifesiou ao governador Neiva de
Santana o desejo de investir
na área da Amazônia, num
projeto agro-pecuário que poderá ser localizado em terras
maranhenses. O assunto foi abordado quando da visita ao
governador do Estado pelo general José Nogueira Paes, Supervisor da entidade.
Sabe-se extra-oficialmente
que o governador Pedro Neiva teria encaminhado o assunto a exame e que o projeto
poderia vir fazer parte do com
plexo agro-pecuário que se
criará ao longo da rodovia
Santa Luzia-Açailândia.

djaa, por outro lado, que uma es-
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Coluna

seus dirigentes ao Estado
com um churrasco no "Maloca". À noite, com a presença
de convidados e dos membros
do LC-Imperatriz houve no restaurante Bpi na Brasa jantar .c
sessão solene uuraiue a quai
foi entregue a Carta Constitutiva do Lioná-Imperaíriz, expedida por Lions International.
Além da festa leonística propriamente dita merecem des
taque a palestra sobre o tema
"Leonismo, Comunidade e Desenvolvimento" proa unciada
pelo coronel Paulo Maranhão
Ayres, estampada nesta mesma edição, e ainda a palestra
ae Eurípedes Bezerra sobre a
Siderúrgica ae ítaqui, bem como o pi uimaciaxnt AUu uo eugí1
Edmilson Moreira veras, presidente no Kotary Ciuo ue imperatriz, convidado especial â
testa, que discorreu sobre a
importância ua tselém-Brasília
c da Transamazônica no desenvolvimento regionaL Também especialmente convidados
o representante do Comando
estiveram na reunião de Lions
Acaeiite i^eal, o
Ldieie ao Escmono uo SEUEJtifkL na cidade e o Gerente

CIMENTO

Pará —

BUFALO

Fones: 202 e 400 — Imperatriz

— Ma.
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1 Ela é pernambucana; cultiva palavras amas e estende-as, até mesmo, àquelas pessoas
quem se ofuscam os mínimos dons de sei agradáveis.
Trata-se da profa. Maria Eunice Barreto
aso Albuquerque, que possui o Curso de Adustraçào, peia racuidade ae Administração
ifciijiu^uuco, aiem ae inúmeros outros cmsos
os em São Paulo, Rio, etc.. A proía. Eunice
3 maravilhosa acolhida no nosso meio, onde
ja lormou uma equipe de professores dinácos, alegres, criativos e atualizados, os quais
arão partindo, até fins de dezembro próxij, para São Paulo, diretamente à Escola Monssonana, com finalidades exclusivas de se esicializarem, dentro dos moldes da Reforma do
asino, a fim de que façam o nosso Colégio Mon
aro Lobato, funcionar em termos de Jardim da
ifância, Aiíabetização e 19 Grau até quarta sé3, em cujas classes haverá número de alunos
duzidos, funcionando pela manhã (aulas curculares) e à tarde (Estudo Dirigido com Escomua de Arte).
■o
Notabilizamos aqui a escolha do nome
"COLÉGIO MONTEIRO LOEATO" se prendeu ao
fato da filosofia do eminente escritor brasileiro
que, não somente criou a literatura infantil, mas,
também acreditou na felicidade do mundo, através da formação da criança de hoje.
Louvamos a nobilitante profa. Eunice que
acaba de formar um caráter íntegro no seio da
criança de Imperatriz, levando-a a triunfar no
que quiser e fazê-la dominar por completo as
leis que regem a conquista do sucesso.
PARABÉNS, MÃES DE IMPERATRIZ !
DEUS LHE PAGUE, PROFa EUNICE !

MAGAZINE

KARLA

O dr. José Deifino Sipaúba, Juiz de Direito da
2^ Vara e Presidente do Tribunal do Júri,
da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc.
Faz saber a quem interessar possa, e dêste conhecimento tiver, que por este Juízo, foi
aesignado o dia 17 (dezessete) de dezembro pró«anü, as ò (oito) horas, para ter início a primeira sessão ordinária da 59- (quinta) reunião
periódica do Júri do corrente ano e procedendo
ao sorteio dos 21 (vinte e um) jurados que
irão compor a referida reunião, que se prõiongará em dias consecutivos foram sorteados os
cidadãos abaixo componentes do corpo de jurados;
1
2
3
4
5
6
7
a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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(A BOTIQUE MODÊLO)
VESTE AS ELEGANTES DE IMPERATRIZ
i Confecções finas, perfumaria, bijouterias,
artigos de presentes.
Rua Godofredo Viana, 642 — ioii« 184 —
Imperatriz • Maranhão

1

— Benedito Marques Freitas;
— Moacir Santos Lopes;
— Maria Amélia Moraes Barros
— Luiz Henrique Veras
— Luiz Carlos Rangel
— Feliciano de Souza Brito
— Sadi Melo Duarte
— itui Aguilar Martins
— Ocy Araújo Cortês
— Raimundo Gomes Batista
— Fernando Santos Cunha
— Francisco Prata Martins
— José Matos Vieira
— João Borba Sobrinho
— Pedro Lemos Guimarães
— João Marques da Silva
— Licinio da Rocha Cortês
— Francisco Marques Ramos
— Carlos Lima Almeida
— Bartolomeu Rodrigues Barros
— Pedro Monteiro de Carvalho
Ficando deste modo os sorteados mencionados convidados a comparecerem no dia e ho
ra designados para o aludido fim, sob pena ae
serem punidos na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos dezesseis
dias do mês de novembro do ano de mil novecento e setenta e três. Eu, Antenor Bastos,
Escrivão do Júri datilografeiDR. JOSE' DELFINO SIPAÚBA — Juiz de
Direito e Presidente do Tribunal do Juri.
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|Ôrganizaçâó Contábil São João
!
.
Fotocópias de mapas de qualquer tamaniiu,
■ Cópias Eletrostáticas, Plastificação de Documen: tos e todo serviço Contábil.
| TRAVESSA BOM JESUS, n. 99, em frente à í
: Prefeitura Municipal, (ao lado do jornal "O
1 PROGRESSO".

O SR. JOSÉ FERREIRA LIMA, DISPÕE DE
GRANDE QUANTIDADE DE CASAS, FAZENDAS, LOTES, CHÁCARAS, DE SUA PROPRIEDADE E AUTORIZAÇÃO, LOTES EM VÁRIOS
SETORES DA CIDADE; CHÁCARA QUADRA
PELA MESMA FORMA; FAZENDAS TEMOS 3
LOCALIZADAS ENTRE AMARANTE, SANTA
LUZIA E PINDARÉ, ONDE TEM UMA ÁREA
NA FAZENDA BALUARTE COM 21 MIL HECTARES.
A QUEM INTERESSAR, PROCURAR O
MESMO A RUA ALAGOAS, «9 2.300
IMPERATRIZ (MA), 23 DE NOVEMBRO
DE 1973.
JOSÉ FERREIRA LIMA
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Após momentos de reflexões, senti, como se fóra
um dever, a necessidade de
Í:S-Íextravasar a meu eu e voltar a minha atenção para a
cidade que me acolheu com
,x:.
afeto, durante cinco anos.
Amigos "de Porto Nacional, ser-me-ia difícil tocar a
mão de cada um de vocês.
A emoçau si^vhenfce tomaria conta de minlTalma e as palavras não seriam
condizentes, uma vez embargado pela emoção,
para despedir-me e agradecer a cada um como
gostaria de fazê-lo. Entretanto estou usando a
imprensa, por meio dèste jornal O PROGRESSO, a quem teço os melhores elogios, para de
uma maneira sincera e concatenada, saudar e
agradecer a todos aquêles que direta ou indiretamente contribuiram para a minha felicidade- e de minha família no seio dessa terra cantada e louvada por recantos outros afora.
Confesso. Não poderia calar o meu reconhecimento diante tanto zêlo e carinho dispensados a minha família por amigos idôneos
da terra Portuense. E assim o faço, com a plena convicção de que esta mensagem ecoará nos
corações dos meus verdadeiros amigos.
Quero nesta oportunidade, agradecer, agradecer ás Entidades Municipais, Estaduais e Federais, pelo apoio a mim dispensado, que tanto
contribuiu para , o bòm desempenho de minha
líTt
missão. Agradeço ainda, ao Corpo Médico, atrá\oó c.os drs. Euvaiüü Tornaz ae bouza, Pedro
Lius Xauii, Eduardo Manzzano, Heloísa Mansnn
zano, bem assim aos diretores e professores dos
colégios bagiaao ueraçaò de Jesus e Estadual,
pelo alto grau de amizade e dedicação a minha
família durante a nossa passagem por aquela
terra.
Amigos, a ladear êste agradecimento, está
[)ni
aqui em Imperatriz, o mesmo amigo sincero
de Porto Nacional a quem os senhores honraram com o titulo de "Cidadão Portuense"; está
aqui em Imperatriz o mesmo homem que semr V
pre viveu sob a égide sacrossanta da honradez
e da sensatez; encontra-se aqui em Imperatriz,
o mesmo homem cônscio de sua responsabilidade e amigo dos amigos no sentido mais amplo da palavra.
UB
Aproveito também a oportunidade par-, dizer-lhes que atendendo a determinações superiores, tive de deixar a Capital Intelectual do
Norte de Goiás, mas, gostaria de dizer-lhes ainda, que hoje, me encontro numa cidade cujo
nome está justificado porque realmente é, a
imperatriz do Maranhão.
Portanto amigos, Portuenses, aceitem a minha despedida, os meus agradecimentos sinceros, na certeza de que a imagem de cada um
ficará eternamente guardada no escrínio de meu
coração.
^
JAIME CAMELO ROCHA

ELETRODO
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LEONISMO

Palestra proferida pelo coroíaei Paulo Aires Maranhão.
Seeretário de Segurança do
Estado, em reunião de Lions
Imperatriz, no dia 24 passado :
Trago para o Lions Clube
de Imperatriz , o mav :
,
Clube de Serviço ao nosso Estado, minha mensagem de fé
e de confiança no papel que todos os companheiros leões, poderão desempenhar em benefício dessa progressista comunidade.
Aqui estou atendendo seu
chamamento, como um bom
maranhense, um bom leão. Eu
e minha domadora Rosa de
Carvalho Ayres, infelizmente
ausente, ambos filhos dessa
região, estamos prontos, para
irmanados pelos mesmos s- ntimentos e pelo mesmo espírito de cooperação, buscarmos
nas vossas mentes aguela inspiração de solidariedade humana, que faz do leonismo,
um símbolo, respeitado e admirado em todo o mundo.
Integrantes que somos da
direção do Lions Clube Centro de São Luís, cuja organização é inspirada no Lions Internacional, bem compreendemos a importância da nossa
missão, no sentido de prestarmos vcluniariamente nossos
serviços., aos nossos semelhantes necessitados, com obstinação, tenacidade e com toda a
grandeza dos nossos corações.
Sabemos que podemos confiar em vocês, uma vez que
aqui encontramos, um entusiasmo contagiante, aquele calor hummo que sentimos não
só em nosso país, como noutras partes do mundo por onde temos passado.
Haja visto o que presenciamos, recentemente, em Mia
ml (Estados Unidos) durante
a 56? Convenção Anual do
Lions internacional.
Foi a primeira convenção
de que participamos. Encheunos de espanto e admiração.

AH, no Convention Hali, podeótiibir a força do Leonismo e sua capacidade de ação.
Cerca de 147 países se achavam presentes, através de seus
representantes, d a n d o-nos a
exbiicaçao da força interna
que inspira o total congraçamento existente entre homens
que mesmo falando idiomas
diferentes, como num verdadeiro passe de mágica, se irmanai i e se aproximam num feliz entendimento, ensejando
assim, a eliminação de possíveis divergências entre suas
nações de origem.
Tildo isso somado e analizado é deveras extraordiná
rio.
A Delegação brasileira, a
maior de todas, constituiu para os convencionais, uma demonstração de força pelo espírito de coesão, que nos unia
naquele momento.
Estamos convencidos de
que onde há Lions, haverá
compreensão a fortalecer nosso espírito, ajudando-nos ma remoção de todos os obstáculos que venham se antepor,
à nossa caminhada, em busca
de melhores dias, para a hu.. .
nic, n
' H . ' o Lions xnternacio>,
nal tomou-se a maior organização de serviço, no bom sen
tido da solidariedade humana
universal.
Nosso lema é servir.
E, realmente, servimos
desinteressadamente, ,c]e r tos
de que estaremos, dando nossa parcela de contribuição para o aprimoramento de todos
os valores tradicionais.
Presentemente, os tempos
são de revolta, de abalos, de
opções. U mundo vive época
marcada pela violência, nesse
perioaò ae transição da nistoria universal, na crise ae
amor, ae auxonaaae, ae religião e fainas tremendas na
sociedade.
Daí a necessidade de mobilizarmos os nossos Clubes

SENSACIOímAJLI
ENFEITES E CARTÕES NATALINOS E UMA
INFINIDADE DE MATERIAIS PARA SEU
ESCRITÓRIO
OS MELHORES PRODUTOS
PELOS MENORES PREÇOS DA CIDADE
NÃO PERCA TEMPO
VALORIZE SEU DINHEIRO, COMPRANDO NA
PAPELARIA
VIOLETA

de Serviços, de darmos tudo
que temos dentro de nós, todo nosso ..potencial de ener- !
gias e de nossa inteligência,
no sentido de buscarmos, nas
nossas relações com os nossos
semelhantes, a necessária
compreensão visando a transformação do mundo em que
vivemos num mundo melhor,
através do nosso trabalho
multiplicador, dentro de cada
comunidade, em que atuamos,
tendo em vista., a participação
efetiva de todos, em benefício
do bem comum.
Dentro da filosofia de Macluhan de que o mundo tornou-se uma aldeia global, vivemos a era do diálogo e da
comunicação.
Comunicar é o primeiro
passo para participar. E' querer saber. O ideal seria fazer
de todos os cidadãos generosos, um bom leão.
Acredito seja esse, o sentimento que nos congrega
nos aproxima, razão pela qual
vocês aqui vieram, esperando
ouvir ae mim, uma mensagem de esperança e de otimismo que mantenha acesa a chama sagrada do companheirismo que amplia nossos horizontes, mercê desses contatos,
quando conquistamos amizades duradouras.
Esta reunião, em si, já é
uma demonstração material
da solidariedade, existente entre os integrantes desse Clube e a comprovação da nossa
vocação de nos unirmos sempre, para melhor servirmos.
Dentro aessa filosofia, poderemos levar a bom térmo,
a nossa nobre missão, a desejada ambição de ajudarmos
a humanidade.
issuiiiuja convenciaos ae
que vocês muito poaerao ia
zer por esta comunidade, aUjulos a imporcaxicia aos piouieiiicis aa javentuae aos nossus aias.
uaue-nos a responsabilidade, de propiciar condições de

segurança, para a solução dos
problemas que hoje nos afligem.
Para nossa sorte e felicidade, vivemos em nosso país,
como se estivéssemos numa
ilha, verdadeiro oásis de liberdade e paz social, de ordem,
progresso, trabalho construtivo e plena arrancada desenvolvimentista, a despeito das
incompreensões, violências e
das perturbações políticas que
nos cercam por todos os lados.
A hora que vivemos é de
alertar os nossos jovens, no
bom sentido, de se tornarem
escravos das leis, em defesa
da paz e da ordem, a fim de
serem dignos e respeitados pe
los seus semelhantes.
Precisamos eliminar os ve
nenos da alma e da .mente,
humanizar as relações de homem para homem, e dar o
exempio ue urbamaaae, corto
zia, aigmaaae, ooa vontade e
So ore tudo de tolerância em
suas liberdades fundamentais.
Ao lado desse espirito leonístico, temos o espírito de
criatividade que tem sido urna
constante, uma faceta inteira
mente nova, no aesenvolvimento do país.
Na verdade, prezados com
panheiros de Imperatriz, é
uma honra sermos leões. Filhos desse Brasil surpreendente que se agiganta aos olhos
do mundo inteiro, com sua
potencialidade, numa crescente escalada de progresso.
Aí está uma decisão recente do nosso grande Presidente ikédici, o aproveitamento do
potencial energético da Bacia
do Tocantins e Araguaia, donae resultará um novo polo ae
progresso, uma area ae influencia dos minérios da Sena
dos Carajás.
Além da Siderúigica de
Itaqui, que em sua etapa iniciai proauziiá 6 milhões ae toneiaaas de aço por ano (12 mi-

Cardiologistas brasileiros,
reunidos em Congresso durante esta semana no Copacabana Páiace, concluíram que,
CORAÇAO depois dos quarenta anos, o
homem não deve beber, não
deve fumar, não deve jogar futebol, não deve fazer teste de
(TRANSCRIÇÃO)
Cooper, deve comer muUo
pouco, deve abster-se da práti-

lhões na segunda etapa),!
ferrovia, numa extensão de
kms. para o escoamento
minério e do porto de en
que, as obras com ene
muito contribuirão, para
ri^uecimento de uma gi
area, até agora conímad
subaesenvolvimento.
Os minérios do dese
vimento e as perspectiv»
presentadas peío Presic
Médici são verdadeiram
impressionantes. Reunind(
potencial energético dos
afluentes do Amazonas,
quisados pelo Projeto RAL
e pelo Ministério de Mim
Energia, o Tocantins, o Xi
e o Tapajós, temos 40 mill
de quilowatts, mais do de
do potencial representado
ia Bacia do Paraná, em I
:
pu.
•
|
Nossos aplausos ao governo brasileiro que vem ao encontro daquilo, que há muito
almejávamos: a conquista de
novos horizontes para toda.
essa imensa região e sua
transformação sob qualquer
um dos aspectos a serem analizados, principalmente, o social e o econômico.
Imperatriz, a cidade que
mais cresce no Brasil, e que
está integrada nesse contexto
de progresso e desenvolvimento, está fadada a alcançar num
futuro próximo seu grande
destino de. comandamento e
iiaerança inconteste nessa região tocantma.
Aos leões e dornadoras
desta encantadora cidade, as
nossas nomenagens e votos ue
êxito tocai, nesse instante le
nz em que aqui comparece o
nosso uigno üovernador do
uxsauo .a i, dr. João Marannáo Ayres, trazenüõ a carta
constitutiva ao vosso "Lions
Giuoe Imperatriz". ísão nossos
üesejos de coração que o Lions
de imperatriz continui na sua
trilha firme, impetuoso, coeso,
atuante, para grandeza do leonismo brasileiro.

ca de certos exercícios prazerosos, isso se mo quiser candidatar-se a um enfarte fulminante.
—Escuta — observava ontem quem lia a notícia nos
jornais — se lepois dos qua
renta anos, não se pode fazer
nada disso, qie diabo a geme
ainda fica fazmdo na vida ?
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Anápolis — Uberlândia (Katriz)
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Chegamos a Imperatriz com 25 anos de experiências em transporte de cargas — Eficiência, rapidez, garantia
q
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RUA GOUOFREDO VIANA, 438
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SOCIEDADE
•■í

GRAÇA OLIVEIRA

p 1' A sociedade de Imperatriz
|Xassistiu dia 24 p. p. à noite a
•• um acontecimento dos mais
elegantes dos últimos tempos:
a festa que D. Scbastiana c Dr.
José Delfino Sipaúba ofereceram no Clube Juçara para festejar os 15 anos de sua filha
Elizabeth, que foi uma debutante graciosa e alinhada, usando dois modeles de grande
categoria.
Para receber os convidados Elizabeth usava uma "toülete" em tom azul suave, saia
volante e com artístjcos bordados em tons claros. Na nora da valsa ela exibiu um vestido róseo, com motivos principais em plissado e boraado,
em estilo romântico e de muito bom gosto.
O Clube Juçara estava graciosamente decorado, especialmente para aquele acontecimento festivo. Com predominância do branco e detalhes
em cores ternas, além de arranjos em folhagens tropicais
e frutas frescas. A decoração
criada e executada por Delia-1
V no transformou o Clube Juçat
ra num local acplhedor e requintado como poucas vezes
tivemos oportunidade de ver.
O bôlo imponente como
toda a recepção, tomava conta do palco, representava a
GRANDE VALSA e foi esculpido com perfeição por d. Raimundinha.
vl|
Nota 10 para os modelos
apresentados pelas "demoiselles d'h o n n e u r" que compunham o cortejo de Elizabeth,
todos muito bem executados.
Os cavalheiros com terno preto e cravo na lapela, completavam a elegância do conjunto.
Bandejas finíssimas em
estilos variados circulavam no
salão, e constituiu outro sucesso da festa.
As sras. e srtas. de Imperatriz viviam uma grande noite
de luxo e bom gosto, a começar pela mãe da aniversariante, D. Sebastiana que usava
um longo escuro, com estamparias esparsas num modelo

EM

de gr-nde categoria. Zenira
Marsolli muito linda flutuava
em nuvens de "nylon" verde,
exibindo um longo e esvoaçante com casaquinho em artistik
co bordado em lantejoulos.
Celeste Veras, como sempre alinhadissima, escolheu o
vermelho para esta grande
noite. Nilma Quáriguazi com
pantalonas "godê" roxa e blu
sa amarelo queimado formando um conjunto maravilhoso.
D. Edjóvem num longo azul
rei com magnífica sala "caracol", era outra presença. Maria Thereza Simões, como sempre, uma nota de extrema ele
gância num belíssimo conj tinto prateado.
^Imperatriz viveu assim
com o "debut" de Elizabeth
uma noite inesquecível e que
certamente passará para os
anais da vida social desta cidade.
—x—x—
Quinta-feira passada, Pedro Américo reuniu em sua
residência seu vasto círculo
de amizade num "cock-taül"
comemorativo a seu aniversário. Apesar do requinte dos
pratos servidos, das bebidas,
dos serviços de garçons e empregadas, a reunião aconteceu
dentro de um ambiente inteiramente informal e muito
agradável.
Fomos recebidos no belo
caramanchão da elegante residência e a simpatia e cordia
lidade do aniversariante constituiu o ponto alto da noite.
Presentes na ocasião nomes sugestivos e de grande
destaque na vida social, política e empresarial de Imperatriz. Parabéns Pedro Américo.
—x—x—
Hoje a partir das 19 horas,
Solange e Diomai Luís da Silva felizes recebem a sòçaite
imperatrizense para comemorar o primeiro aninho da encantadora SOLANDA, primogênita do simpático casal. Nossos votos de felicidade a querida Solanda, extensivos a seus
jovens papais.
—X—X—
Quarta-feira passada f o i
oficialmente inaugurado em

E

FOCO
Imperatriz o Escritóno de Planejamento da X micro-regiáo.
O acontecimento que obedeceu a intenso programa de recepção no aeroporto, almoço
no Eoi na Brasa e reunião solene no Clube Juçara cortou
com a presença de destacadas
autoridades de São Paulo; Secretário de Planejamento; re
presentante do prefeito e muitos outros que integravam a
importante comitiva De São
Luís contamos também com a
presença ae várias autoridades, entre as quais dr. José
Reynaldo, Secretario de Planejamento do Maranhão; dr. Jo
sélio, Secretário de Saúde; dr.
Rui Abreu, presidente da Associação Comerciai e inúme
ros outros.
—x—x—
Graça e Edgar dia 22 darão o passo decisivo de suas
vidas uiauie do altar da Matriz de Sta. Thereza. Todos os
detalhes da cerimonia estão
sendo providenciados, e nós
que somos seus amigos participamos com graça ua alegria
e felicidade deste momento.
—x—x—
§ O Cine Fides é a luxuosa
opção das noites de Imperatriz. Recentemente inaugurado
com um fino "cock-taül" que
reuniu toda a soçaite local, e
atualmente em pleno funcionamento. O Fides é um conjunto de luxo e harmonia, em
sua fachada monumental com
seu interior constituído nos
mínimos detalhes de acabamentos finos, com sua refrigeração ideal, poltronas estofadas e tela de primeira qualidade.
—x—x—
A turma concludente da
Escola Normaí Pedagógica ofereceu aos professores do referido estabelecimento uma reu-'
nião de despedida, muito movimentada verça-leira passada.
Presentes todos os professores, diretor e alunos concludentes, num clima de amizade
e cordialidade inconfundíveis.
Foram apresentados vários números e brincadeiras inesquecíveis, e no final foi servido
grande variedade de salgadinhos e bebidas.
Até a próxima semana.

JUÇARA

CLUBE
A ACI — Associação Comercial de Imperatriz, fará realizar no dia 16 de dezembro próximo, eleição para renovação de sua diretoria.
A atual diretoria, tendo em vista o vultoso comomisso assumido com a compra da sede própria, resolveu candidatar-se em quase totalidade de seus membros, havendo apenas algumas
alterações de lugares.
Assim será a chapa submetida a votação
em 16/12 :
Presidente — José Coelho Batista
Vice-Pres. — Pedro Américo de Sales
1? Secretário — Neudson Claudmo •
2? Secretário — Luiz Sousa Araújo
19 Tesoureiro — Francisco Santos Soares
29 Tesoureiro — Luiz Danas
Bibliotecário — Feliciano Brito
No próximo pleito a novidade será a apre
sentação de uma chapa "rebelde" liderada pelo
industrial Diomar Luiz da Süva. Conforme notícias apuradas pela reportagem a chapa quente apresentada pelp "Industrial do Ano", tem
apoio de altas lideranças do Estado, o que não
deixa de ser altamente contagioso. Ainda não
conhecemos os nomes que irão compor a chapa
n9 2, porém desde já pressentimos que a disputa será das mais acirradas. .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL
O Conselho Deliberativo do Juçara Clube,
por seu Presidente, de conformidade com o disposto pelo art. 35, §§ 19 e 29 e observado o que
preceitua o § 2,vdo art. 49 c/c. o art. 85, todos
dos Estatutos ÍEjiais, CONVOCA todos os sócios do Clube parda Assembléia Geral que será
levada a efeito em sua
ie provisória, nos dias
14 e 16 de dezembro vindouro, em primeira e
segunda convocações respectivamente, às 20
horas dos dias acima rôferidos para tratar dos f
seguintes assuntos:
a—Apreciação das prestações de contas dà
atual Diretoria; e
b—Eleger e dar posse ros membros do Conselho Deliberativo para o exercício 74/75.
O Conselho Deliberativo, depois de tomar
posse, de acordo com o disposto na letra a do
artigo 42 dos Estatutos, elegerá a Diretoria para o exercício de 1974, o que sera levado a efeito no dia 16 do referido mês de dezembro, às 21
horas, cuja Diretoria será imediatamente empossada, iogo depois de eleita.
Imperatriz, 30 de novembro de 1973.
Dr. JOSE' DELFINO SIPAtftíA
— Presidente —

Comentando
\

J U R I V È

Novembro de 1972:

"Xávier pra lá — Xavier
pra* cá — Xavier pra todo
lado
Xavier que o povo
quer".
ITovembro de 1973: "Xavier pra lá — Xavier
pra cá — Xavier que
ARENA quis — e que íioje
s
já não quer".
-/(/Eu não dizia a vocês que havia aigo no ar
que nao era avião nem urubu? Pois é. Tai.
— Vai pra lá, advinhâo!
-///Três nomes locais ioa»». indicados para a
interveutoria — Dr. Edmilson Moreira Veras —
Dr. Paulo de Tarso Barreto e rrof. ozias Bapner. Deu Baíma Jr.
-///Informação do cel. Eurípedes .Bezerra: —
Não se permitiu ao representante do prefeito
local a assinacura do convênio com a SEPLAM
para que o mesmo fosse assinado pelo novo
prefeito.
- ///.Para os menos avisados: o novo prefeito da
cidade é técnico de maior projeção dentro da
CEMAR e já teve seit nome lembrado inclusive
para a sucessão estadual. Administrador gráu

Segundo se afirma por aí o sr. Diomar Luís
Süva ter-se-ia lançado candidato à presidência
da Associação Comercial de Imperatriz pai a
"atender a desejo do Governador do Estado".
// /
Com licença do colunista Buzar (Roda Viva), que já colheu a definição de jornal carioca:
A diferença entre o MDB e a ARENA é que o
MDB escolhe mas não elege, e a ARENA elege J'
sem escolher.
^
Ü
mÊm a
-///Falharam os observadores políticos internacionais — Xavier caiu e Nixon ficou.
-///.
1 5
|
Observação de uma eleitora: "O
de Xavier é ser bom demais; tão bom que ainda é do
tempo de íicreditar em amigo". 1
-///Segundo informação de S. Luís, o pedido de
intervenção feito à Assembléia pelo governador
baseou-se em denúncias feitas, entre outras, pe
la Câmara de Vereadores local.
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R. B. AMORIM
Dificilmente virão coisas ruins e fatais. A
Revolução de 31 de Março entrará no seu 109 ano
fortalecida e renovada no seu 49 presidente. As
Assembléias Legislativas dos Estados e o Congresso Nacional, terão seus quadros de senadores e
deputados renovados e sangue novo acorrerá aos
palácios.
Grandes safras de técnicos sairão de nossas
escolas e irão substituir decididamente os últimos charlatães, os últimos rábulas, os últimos
curandeiros deste grande país. Adeus operações
improvisadas e viva a técnica !
1974 será ano fértil> muito propício para
aumentar as populações do Norte e povoar a
Amazônia. Para aumentar a participação de
cada um no processo de desenvolvimento e na
participação decisiva para melhorar nossa comunidade. Ano que procurará esquecer cassações, intervenções, dissabores e tempo_perdido.
Ano de recuperações, de mangas arregaçadas e
cabeças frias.
Nesta época natalina, neste ano que se finda, não vamos esperar milagres. Vamos fazé
los. Vamos nos unir a esta paz que sobrevive
em cada fim de ano, na esperança que ela dure
sempre.
Coníem-nos seus problemas, discutam os
nossos, acreditemos nos alheios, porque somos
todos feitos do mesmo pó. A felicidade, emhora não compre dinheiro, ainda é a grande
meta de todo ser humano.
Façamos de cada dia que passa uma página de dever cumprido e satisfação. Acreditemos que amanhã poderá ser melhor que hoje e
que 1974 seja melhor que todos^os outros. A
esperança não é ouro, mas é alimento forte*

Nota

-

Ao regressarmos da Cidade de Codó-Ma.,
no dia 25 do corrente mês, encontramos uma
nota de esclarecimento vulgar e desprov .da de
verdade, a qual por falta de argumentos prendia-se a palavras insultuosas a alguns MAÇONS
KEGULARES de obediência ã veraaaeiia
JJüi LOJA UU iViA±iAl>ljrfAO. s
Uutrossim, queremos deixar bem
conforme transcrevemos abaixo, que irregulares nao somos nos, e sim aqueles que nos
acusam, porque em data de 27-10-73, como VV.
fcjias. poaerao constatar o verdadeiro, êles foram
expulsos da Maçonaria. Atentem:
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ücfciMós uuigtí naneis, iviesne Maçon e üereiixijoiniu oxau ivitíscre ua varanae noja uü iviaraiixiau, acuxaua na Uiuaue ae uoao, Esiaao úO
ivxa,x«.iuiau, na rua xienixquc ngucixfcuu, nv oxx
oa. iuu na quanuaue uc •supj.exna xxutufiaàue aesta POteixeia xviaçouxca, comunica as
auluxxaaues UO JUltAíslL, OO iviAitAiNHÃO e ao
povo em gerai e aa preservação legal aq Maçoxiaxxa neguiar Universal e da própria Segurança
Macionai, foram expulsos aa UrKAiNDJü LGja
DO MAüANHaO, os seguintes maçons: Dr.
AKIUVALDO SIQUEIRA FREIRE, Dl. JOSE
BONIFÁCIO BARBOSA, JOSE' TEIXEIRA
MARQUES, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
TORRES, Dr. JOSE' OSANO BRANDÃO, ANTÔNIO SEBASTIÃO FEITOSA, JOSE' WELLINGTON DE ANDRADE E SILVA, FRANCISCO SOUZA FILHO, MANOEL DA COSTA NOGUEIRA, ALCIDES CARNEIRO PESSOA, ANTENOR PINHEIRO DE MOURA, MANOEL MOREIRA DE OLIVEIRA, JOSE' ALMEIDA FREITAS SOBRINHO, GENÊSIO FERREIRA DE

Levantamento pare
rovia
Informa-se que prosseguem
acelerados os estudos, inclusive por fotografia aérea, da
área cogitada para a passagem dos trilhos da ferrovia
que ligará a Serra dos Carajás
ao porto do Itaqui. Segundo
ésses informes, na tentativa de
evitar os alagados e muitas elevações ac terreno, a estrada
de ferro passaria no município
de Imperatriz ou na região do
trecuo oeco ou xid ue Pex'uuüs, rumo a Pindaré.
HIDRELÉTRICA DE SANTO
ANTONIO
Conseguimos apurar que os
estudos feitos até aqui pelas
Centrais Elétricas Brasileiras
S. A., na bacia do Tocantins,
e mais precisamente nas proximidades da cidade de Itaguatins indicam até aqui dois
pontos favoráveis à construção de barragens para a construção de uma hidrelétrica. O
primeiro desses pontos ficaria
justamente no ponto que sai
do lado de Goiás de elevações do terreno próximas à
fazenda do^sr. Bartolomeu
Barros, rumo à cabeceira da
pista de pouso de Itaguatins.
O outro local fica logo abaixe
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HELIOGRAFANDO — A cdluna de nosso companheiro Hélius de Monção j? se encontrava composta e paginada quando se confirmou o afastamento do prefeito José
Xavier. Mantivemo-la, todavia, pela oportunidade do pensamento do colunista.
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"11
SOUSA,r ARTUR VIEIRA" DA SILVA, JOSE'
OLAVO SAMPAIO, ARY GOULART COUTINHO, ANTONIO ARRUDA LEDA, CLOVIS RODRIGUES DA SILVA, PATROCÍNIO FREITAS
SILVA,. WALTER DOS SANTOS LEAL, WALDEMAR PONTES COSTA, EDSON DE JESUS
BARROS AROUCHE, FRANCISCO DE ASSIS
RAMOS DA SILVA.
Comunico que tais elementos subvertendo'
a ordem legal dos princípios que regem a Maçonaria Universal — talvez para extorquir, as
pessoas não iniciadas — estão alardeando que,
no próximo dia 27, irão instalar a "grande loja do Maranhão" na Cidade de São Luís, tendo p
como Grão Mestre, o expulso dr. ARIOSVAL
DO SIQUEIRA FREIRE.
Comunico também, que não nos responsabilizamos por qualquer ato praticado pela psem
da "grande loja" que se instalará no dia vinte
e sete (27) déste mês.
Comunico ainda, que em cada Estado só pode ser instalada uma GRANDE LOJA e que a
verdaaeira e regular é a instalada em Coüó, e
fundada desde o dia 28 de julho de 1960, com
autorização da GRANDE LOJA DO PARA', que
então tinha jurisdição neste Estado.
Para ressalva de terceiros e da legítima e
legal GRANDE LOJA DO MARANHÃO, é o que
xxoo ciuxxpre comunicar.
uoao, 22 de outubro de 1973 — CARLOS
JORGE FRANCIS — MA M.'. — GRANDE MESTRE — WASHINGTON FROTA DE OLIVEIRA
— M.'. M.'. — G.'. SecA das RRelA IlntA (Cópia tirada do Jornal "O Imparcial" do dia 2710-73, página 2.
ESTENIO MORAIS LIMA — MA MA — Autorizado pelo Decreto n? 14/73-GM.'. .a instalar
a LOJA D. PEDRO I n? 13 de obediência à SER '.
GR.'. LOJA DO MARANHÃO.

daquela cidade, próximo à
ponta da ilha de São Domingos.
LARANJINHA CONDENADA
Jornais de Belém anunciam
com riqueza de detalhes que
laboratórios de análises daquela capital chegaram à con
clusão de que os refrigerantes
vendidos nas embalagens
plásticas vulgarmente conhecidas como "laranjinha" são
verdadeira ameaça à saúde pública, responsáveis, inclusive,
pela incidência de febre tífica.
Tendo em vista os laudos apresentados, a Saúde Pública
de Belém vem dando verdadeira caça às fábricas desse tipo
de refrigerante que está com
a venda proibida inclusive nos
estádios.
Em Imperatriz, a "laranjinha" é o refrigerante da moda.
E a Saúde Pública?...
RECEITA BENEFICIA ^ "
PORTO FRANCO
O mimicípio de Porto Franco que era sujeito ao Posto da
Receita Federal de Carolina,
possivelmente a partir de mar ço próximo será atendido mais
cômoda e economicamente em
Imperatriz. Enquanto uma ida
de P. Franco e Carolina toma ao contribuinte pelo me-

M. F. DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
PÓSTO DA RECEITA FEDERAL EM IMPERATRIZ — Ma.

Edital

Virgino Damando, José Maria Souza Silva,
José Gonçalves Lopes, Rita Ferreira de Souza,
Urussuy Estrela, Vicente Silva de Matos Maniva, Valdir Campana, Odilon Augusto da Silva,
Nelsino Augusto da Silva, Nelson Antonio Pe
reira, Kermite Barbosr, José Maria Vieira, João
Batista Moreira de Lemos, José Cândido da Silva, João da Cruz Sales, José Messias de Souza,
juse redro aos Santos, José Ferreira da Silva,
xxxxieu Gonzaga dos Santos, Graça Maria de Albuquerque, Francisco Gnagas Nunes de Oliveira, xulizaimir Martins Ferraz, Elson Soares Cavalcante, Eluiza Martins, Dorinato José da Silva, Carmem Rodrigues da Silva, Benedito Gomes de Matos, Aldo Sampaio de Faria, André
Paulino D'Albuquerque, Ana Rosa Mendes Pereira, Antonio José Bicalho, Alcides Canto Sales, João Jacinto da Silva, Antonio de Abreu
Farias Correia, Adelaide Bandeira de Cirqueira, João Pereira dos Reis, Ines do Nascimento
uosta, Maria de Lourdes Pereira Cruz, Mana
Eunice Ferreira dos Santos, Maria da Consolação Paiva Mendes, Dina Ferreira Alves, Antonio Pereira Soares, Joana Alves, Maria do Socorro Leitão, Edmias Pereira Souza, Cícero Ina
cio de Souza, Carlindo Souza Oliveira e Elias
Teixeira de Souza.
Fu
Imperatriz (Ma.), 02 de dezembro de 1973.
Equipe Fiscalização — DRF (Ma.)
Cleber José Rodrigues
Hirton Caio Carvalho da Silva
Raimundo Nonato dos Santos

IDADE
A sra. Elisa Cordeiro de Paula Nascimento,
de 39 anos, de côr branca, endereço desconhecido, está sendo chamada para submeter-se a exames médicos no Serviço Social do Instituto Central — Hospital A. C. Camargo, em São Paulo
Trata-se de medida de interesse da pessoa chamada. Quem a conhecer, é favor transmitir o
aviso. (Prefeitura Municipal de Imperatriz).

carne

Mil toneladas de carne adquirida à Argentina serão trazidas ao Brasil pelos cargueiros da VARIG para abastecer
os mercados si linos. Outras 2
mil ao&j
e domingos.

02/73

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo relacionados intimados a comparecerem, no prazo de 8 (oito) dias, ao POSTO DA
RECEITA FEDERAL, sito à rua Cel. Manoel
Bandeira, n. 1.669, nesta cidade, a fim de receberem suas notificações do Imposto de Renda
do corrente exercício, sob pena de ficarem sujeitos a ação penal ou a cobranças e execução
pela Justiça Federal:

nos 24 horas entre a viagem
propriamente dita e o atendimento pela repartição, a Imperatriz este poderá vir em um
uos Onious ao horário da manhã com tempo suficiente para resolver seus negócios e
voltar para jantar em casa.
Embora colhida não de fonte
oficial, a notícia merece acoInida.
RECLAMAÇAO:
DESORDEM NO PORTO
Pessoas que embarcam no
porto fluvial da cidade estão
reclamando contra a desordem verificada ali provocada
por desocupados, até meninos,
que costumeiramente avançam contra os barcos que chegam e saem, dificultando as
manobras de aproximação ou
afastamento. A irregularidade
é maior quando provocada
por banhistas, especialmente
contra os barcos de passeio,
nos fins de semana.
Os prejudicados apelam à
polícia contra êsse abuso.
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VÈNf E-SE UMA CASA
TV 4
Seis c'*n|partimentos, quintal com 25 metros de fundo,
construção em fase de acabamento, sita à rua Tereza Cristina, n. 194.
Preço a combinar. Tratar
com a proprietária, sra. Mercês Cardoso, no mesmo endereço, diàriamente.

FARMACÊUTICO
Hermes de Sousa Brandão
FARMAC. RESPONSÁVEL
Maria José da Silva Leite
Medicamentos nacionais e estrangeiros com
desconto de 5% para os revendedores da cidade
e do interior
Remédios em geral pelo preço nacional
Perfumes de todas ás marcas
DROGARIA BRANDAO agradece a preferência
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