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Secretário Municipal de Administração,
comunicando
que foi nomeado delegado

Sete cidades situadas ao longo da rodovia Transamazônica
serão beneficiadas com obras de
infra-estrutura a cargo dos órgãos vinculados ao Ministério
do Interior, segundo determinação feita aos dirigentes do
SERFHAU e do DNOS e ao
presidente do BNH spelo Ministro Costa Cavalcati antes dé

Os

sua viagem aos Estado Unidos,
durante a reunião de instalação da subcomissão de desenvolvimento urbano e local.
Em conseqüecia, o Secretário-Geral do Ministério do Interior, sr. Henrique Brandão Cavalcanti-atual Ministro interino
e técnicos daquelas entidades

vão iniciar, a 22 do corrente,
viagem de inspeção ao Piauí,
Maranhão, Pará e Amazonas,
visitando as cidades de Picos,
Imperatriz, Marabá, Altamira,
Santarém, Itaituba e Humaità,
para inspecionar aè condições
locais e promover decisões preliminares com vistas à realização das obras.

matadores
tentam

de

confundir

a

>;***■
■ ■■■
si
s

Machado

d.e policia em Imperatriz o Capitão Carlos
Daniel Silva.
A mensagem
telegráfica
não esclarece quando o novo delegado tomará posse.

nas

Lourival Fonseca, vulgo Machado, foi recolhido na manhã
de ontem à cadeia pública, de
ordem do Dr. Juiz de Direito
da 1^. Vara, em atendimento a
pedido do representante do ministério Público.

Delegacia

grades

Machado é acusado de homicídio de um freguês do seu cabaré. Já fôra ouvido o qualificado em juizo, anteriormente,
o pretendia defender-se sôlto,
sendo colhido de surpresa pela
medida que decretou sua prisão.

ta da casa, a esmo. Divergem
Dorgival também quando ela diz que êle
apanhou o revólver e as balas
e José diz que foi Maria quem
entregou a êle o revólver.
Policia
Igualmente, discordam a respeiuma testemunha, colhido to da porta por onde José saiu.
até aqui, o assassino não
Em dado momento da acasaiu pelos fundos, como reação, nervosos os dois assasalega, mas pela porta de sinos pelo ambiente de teimosia existente entre os mesmos,
frente, correndo. Não houMaria chegou a dizer para seu
ve, entre a parada
do amigo que "você atirou com
carro da vítima e o tiro, ciúme, porque já tinha o insnenhum chamado, nem tinto". Logo depois, mais calma'
batida na porta — A em- ela confessa que disse isso sem(,
pensar "porque quis dizer".'
pregada, por sua vez, gaQuem tem boca - disse Maria rante que Maria da Paz fala o que quer.
lhe afirmou, antes de chaOs trab0,í,os da nolícia prosmar a polícia e o vizinho, seguem e o Delegado anrma que
que o morto era U&eu a- remeterá o inquérito a juízo
mígo e cunhado". Escla- dentro do prazo da lei.

i:

li

reça-se que a assassina
chamava a vítima de cunhado porque esta pertencia à maçonaria, sociedade a que também
pertencera o antigo companheiro de Maria da Paz
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CIDADE CHORA
DORGIVAL
Multidão incalculável acompanhou ao cemi ^rio Tpo do exinb*.*- ue oousa. Apesar de
adiado o sepultamento por duas
vêzes, ainda assim grande massa popular lotou completamente as dependências do compo
santo, impedidos muitos do que
foram ali de chegaram ao menos ao portão de entrada. À
beira da sepultura, oradores
fizeram-se ouvir em despedida
ao jóvem lider bàrbaramente
assassinado. No dia da visita,
igualmente, o cemitério foi procurado por grande número de
pessoas de tôdas as camadas
sociais que reverenciaram a
memória do morto.

Quando ene .rravamos esta
edição, José do DKV e Maria
da Paz estavam sendo acareaMARIA DA PAZ E ZÉ DO DKV — OS AMANTES ASSASSINOS
dos a respeito de contradições
forma que o disparo foi encontradas em seus depoiFria, calculista e arro a única pessoa a falar a
mentos, isoladamente.
gante, a homicida Maria verdade, no interrogató- feito de frente ao vitrô da
sala de visita.
A apuração nada de novo, até
da Paz Queiroz procura rio.
o
encerramento
desta, traz ao
visivelmente retardar os
Testemunhas
inquérito. Enquanto Maria da
Maria contra José
trabalhos da delegacia de
Paz afirma que seu amante saiu
desmentem
polícia no sentido de esde casa e atirou do jardim,
Os dois amantes já são
clarecer a grande dúvida completamente
discorPelos depoimentos de êste reafirma que atirou da porque ainda cerca a morte dantes nas suas alegações.
de Dorgival Pinheiro de Enquanto o acusado diz
Sousa, no último dia 12, que atirou de dentro de
frente à casa da assassi- casa, pela porta principal, Cidade isolada do Estado
na. Maria, mesmo acare- sem olhar para onde,
ada com as testemunhas, a mulher jura que seu aPràticamente suspensos os car-se ou para Carolina Be- percorrida agora com as
mostra-se arrogante e só mante primeiro abriu e vôos da VASP e definitiva- lém, a fim de tomar avião chuvas que chegam.
mente cancelada a linha da que chegue até a Ilha.
O problema já chega a
admite como verdadeiras vitrô da janela para de- TAL, Imperatriz é hoje uma
afligir não apenas aos funAs
linhas
de
ônibus,
por
as afirmações que a be- pois sair por uma das cidade pràticamente desligasua vêz, não oferecem a in- cionários públicos e encarreneficiam. Quando alguma portas ao fundo de cor- da do Maranhão, especialmen- dispensável segurança ao via- gados de Jobras do Estado,
coisa a condena, ela fica redor e em seguida vir te no que diz respeito ao
mas também às familias que
rápido e fácil contáto com jante, pelas péssimas condi- têm ! " _
São
irritada e diz que "é men- até á frente da casa para São Luis. Um deslocamento ções da carroçável que liga
tira", "a testemunha é fal- disparar contra a vítima. para a Capital, hoje, está Imperatriz a Grajaú, precá- Luis e que justamente agora
riamente usada na época não ficam pràticamente isolados
sa". Quer fazer crer ao Acha ela que o tiro foi exigindo gastos enormes, pois
invernosa, mas dificilmente de seus familiares.
dado do jardim, pois in- o interessado terá que desloDelegado que ela, Maria, é

GRUPO
Está prevista para dentro
das próximas horas a chegada a Imperatriz do grupo
gerador destinado à CEMAR,
dentro do esquema prèviamente elaborado para ilumi-

GERADOR
nação da cidade até o próximo dia de Natal. Pessoas
que passaram pela carreta
que conduz a valiosa carga
garantem que entre Anápolis e Imperatriz a viagem exi-

VEM

giria no mínino 8 dias, já que
na estrada sem asfalto o veículo transportador não consegue ultrapassar a 25 quilômetros horários em conseqüência do pêso do grupo

CHEGANDO
gerador: 70 toneladas. Infor- acompanharão o descarreto
da carga.
maram ainda que essa carretã
Na segunda feira passada,
vem precedida de mecânicos a carreta viajava entre Jarae técnicos que fiscalizam o gúá e Céres, ainda no trecho
trajeto a ser percorrido e asfaltado.
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O PROGRESSO
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Em Tocantinópolis
mi

Debatida a IntegraHeiiograíando

ção Amazônica
CARTA

AO

DORGIVAL

Meu Irmão:
ESCREVO-TE relembrando o Confucio da éra milenar: "Quando nasceste, todos riam. e somente tuchoravas; faze com que, ao morreres, todo chorem, e somente tu rias,./'
PARECE ATÉ que o filósofo vaticinava os últimos
dias do teu corpo sem vida sôbre o solo tinto do teu
proprio sangue. Foi um triduo de lagrimas encharcando
todas as ruas, minadas dos olhos tristes de uma gente toda. A terra que ajudaste a semear foi regada com o
purpúreo liquido que te beatiticou a alma...
TODOS CHORAVAM. Somente tu, do silencio que
te cercou a indecifrável Entidade que se chama de morte,
sorrias, na placidez do teu sono eterno. Era a profecia do
Mestre então que se consumava contigo...
AO MORRERES, todos choravam. Somente tu rias...
Tu, que já tinhas vivido, como num desígnio involuntário,
na compreensão de que a passagem pelo mundo poderá
escoar-se na rapidez que surpreende. Tu, que sabias que
tim dia passado, ou um momento ido, é com se fôra um
precioso instante perdido, se não processado o deleite
espiritual na contemplação do espetáculo maravilhoso que
é a Terra, em seus mistérios, em seus caprichos e sem
seus segrêdos...

POR ISSO é que te escrevo agora, daqui do mundo
para o Além-túmulo. Para dizer-te que viveste e morreste como o filósofo recomendou. Buscando a perfeição do
TUDO sem, todavia, ignorar o NADA, sentindo cada COISA pelo pragmatismo que valoriza o explendor da Natureza, e o primor do Artista que a concebeu...
O AXIÔMA de Confucio explica o porque não temeste a morte: tua existência foi uma sentença superior, na
afirmação moral que te diferiu dos demais mortais. Viveste a vida vivida na exata extensão do termo, compreendendo que não é a vida que passa por nós. Simplesmente,
somos nós que passamos pela vida...
A TEMÁTICA confaciana inspira-me para esta carta, que não é de um adeus a ti. Como tu, creio também
na complexa porém imortal sequencia da vida e morte.
É uma transição entre duas etapas distintas e diferentes!
a da passagem da época física para a do estado d' alma.
Creio, portanto, no nosso reencontro um dia, alhures..,
ENTÃO TE contarei porque ao partires recordei o
Confucio das éras priscas: "Ao nasceres, todos riam e somente tu choravas; faze com que, ao morreres, todos chorem somente tu rias..."
COMO TU, Dorgival, meu amigo, meu irmão...

Menores e
HOSPITAL
Dr

STA.

Somes uc ^rnorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS
LABORATÓRIO - RAIO X
Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão
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Com presença do sr. Itapoan Martins Lima, titular da
Divisão de Educação e Cultura no Municipio, dia 8 passado encerrou-se a Semana
Pedagógica nesta cidade. Entre outras
mauiíestações,
constou a exnosição de trabalhos pelos alunos de G.R.
Gov. Archer" soba orientação
das estagiantes da Escola
Normal Pedagógica de Imperatriz, e que retratou com
fidelidade a perfeita assimilação dos ensinamentos ministrados pelas professoras
do amanhã. Por nosso intermédio a Divisão de Educa-

COVAP

ção e Cult.ra pttxaL^iz?
professoras estagiantes Hildenê Ribeiro Milhomem, Maria do P. S. M. Moreira, Edelvira Marques de M. Barros,
Maria de Loudes Silva, Erismar de Sousa Ferraz, Doralice dos Santos Fonsêca, Nilza Lago Cunha e as orientadoras Sofia de Oliveira Dias
e Carmem, na certeza de que

Dizia o saudoso cronista Stanislau Ponte Preta que o Brasil já exigia dois tipos de censura de espetáculos teatrais e
películas cinematográficas. Dizia o cronista que nos tínhamos os espetáculos impróprios
para menores e os impróprios
para mineiros. Agora, todavia,
parece que o Serviço de Censura Federal vai ter que adotar
um nôvo aviso na apresentação
dos filmes: "IMPRÓPRIO PARA MENORES. EXCETO EM
IMPERATRIZ". É que, aqui va-

1

le tudo, principalmente o dinheiro do ingresso. Se o menor
pagar, o resto não interessa ao
porteiro e ao proprietário da
casa.
E é tão fácil aplicar ^ {'micão... E bs*-- què-Za seja apücada,, com rigor, para que o abusq cesse.
A mesma coisa vale em relação aos bares e casas de jogos
que vendem bebidas alcoólicas
e permitem que crianças joguem em seus salões.

HOSPITAL

SAO

Compre seu
material de
ie^peaiente na
Tipografia
VIOLETA

RAIMUNDO

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 —
Imperatriz - Maranhão
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural
0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO
Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue —
LABORATÓRIO DE NALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — 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—Glnecológia-Traumatologia-Ortopedia
Dermatologia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia

"saberão conduzir a nossa infância no protesto contínuo
contra os horrores da ignorância, "conforme palavras
do proprio chefe da D.E.C.
local.

DE

cinemas

TEREZA

No próximo mês de janeiro a cidade goiana de Tocantinópolis será a Capital
simbólica do Estado, lògicamente com a presença ali do
Governador Leonino Caiado
e de seu secretariado. Ao
ensêjo, será realizado o 1.°
Congresso Municipal de Integração da Amazônia, com
temário já elaborado e aprovado em reunião da Associação Goiana dos Municípios
com o Governador.
Dentre os temas abordados
nêsse conclave podem ser
destacados: o aproveitamento
do potencial do Funil do rio
Tocantins, com a construção
de um complexo hidrelétrico;
planos de Saúde e Saneamento do Norte de Goiás; exploração das riquezas minerais e implantação de indústria siderúrgica; interligação
dos municípios do norte do
Estado ao Sistema Rodoviário goiano e com os eixos
rodoviários Belém-Brasília e
Transamazônica; desenvolvimento agropecuário; colonização da Belém — Brasí ia e
aproveitamento das terras de
acordo com o critério adotado pelo Incra, além de vários
outros assuntos de vulto, inclusive um Plano Comunitário.

GOIÃS -

Materiais

para

Construção

MA ÍBIZ — Rua 20 n. 809 — Goiânia - Goiás

FILIAIS I
(

Av

* Getulio Vargas. - Esq. c/ a Rua Pará - Tel; 202 e 400 - Imperatriz - Ma.
Rua Cônego João Lima, 427 - Tel. 168 - Araguaina - Goiás

Revencedora de

Motores

estacionários

Yanmar -

Trituradores

Serras: Braçais e Golpiões - Canos

galvanizados

de

azuleijos - Ferro

cimento

Amianto - Cerâmica

e

mento - Material para encanamento

e

para

ração

Menta

plásticos - Caixa dagua. Telhas
redondo

para

construção - Ci-

em Geral - Vidraçaria completa.
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Coluna do Lavrador

A SECRETARIA DA AGRICULTURA acaba de lançar um
folheto ilustrado com o título acima para distribuição gratuita
em todo o Estado, num esforço de estimular a olericultura em
âmbito caseiro.
O folheto, por sinal, em bom serviço gráfico e ilustrações
simples e sujestivas e coloridas, destaca dois objetivos básicos
da horta doméstica: melhorar e enriquecer a alimentação e obter lucros com a venda de hortaliças excedentes da alimentação diária.
Mais «à frente o folheto desce a importantes detalhes da
técnica de preparo de hortas, com simplicidade e objetividade,
tornando-o um pequeno manual para os que nada sabem sôbre
o assunto e tembém para aquêles que já tendo experiência sobre canteiros doméstricos de hortaliças queiram fazê-lo com
orientação técnica que sempre aumenta o rendimento e evitam
êrros crassos, transmitidos de geração.
A chegada dos folhetos que poderão ser adquiridos, gratuitamente, da CASA DO LAVRADOR tem uma feliz coincidência com o curso de olericultura ministrado pelo Escritório da
ACAR em Imperatriz. Mãos à obra, portanto; passa mal quem
quer. Facilidades existem.

O PROGRESSO

MOSAICOS

Fundado em 3 de maio de 1971
Registro n® 36
Diretor-Pro prietári o
José Matos Vieira
Diretor e Kedator-Chefe
Jurivê de Macêdo
Secretário e Redator
Hélius de Monção
Colaboradores
Luis Henrique Véras
Mario Mazzini
Colaborndores: diversos

Sei de tudo o que existe pelo mundo,
a forma, o modo, o espírito e os destinos.
Sei da vida das almas e aprofundo
o mistério dos sêres pequeninos.
Sei da ciência do espaço, sei o fundo
da terra e os grandes mares submarinos.
Sei o sol, sei o som, e o élo profundo
que há entre os passos humanos e os divinos.
Sei de todas as cousas, a teoria
do Universo e as longínquas perspectivas
que emergem da expresnão das cousas vivas.

TIRAGEM
800 Exemplares
Número avulso:
0,50
»
atrazado:
0,60

Sei de tudo e - - oh! tristíssima ironia! - pelo caminho eterno que vou
eu, que sei tudo. só não sei quem sou..;

Assinatura anual 20.00
»
semestral 12,00
Redação e Oficinas
Rua Slmpliclo Moreira, 1679

ESCRITÓRIO HÉLIUS

Requerimentos e Contratos em geral — Correspondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e
Assuntos ligados às repartições públicas

Educandário

HORÁRIO

Imperatriz - 11/11/71
DAS

TINTAS

Tintas e Vernizes para todo tipo de pintura de
casas e de automóveis. — Antes de comprar
suas, tintas visite a CASA DAS TINTAS e
verifique como tem a maior vantagem, maior
sortimentos, menores preços.
Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354
Imperatriz

—■

Maranhão

DE MONÇÃO

Rua Frei Manoel Procópio, n- 57

A direção não assume responsabilidade por conceitos emitidos em artigos
assinados e nem devolve originais
mesmo não publicados

Os interessados na aquisição de sementes selecionadas de Santa Teresinha
arroz, milho algodão ainda poderão adquiri-las no Escritório
da ACAR, à Rua Godofredo Viana.
A V I t O
Por sinal, as sementes fornecidas pela SAGRIMA tem alcançado elevado índice da germinação, esperando-se, nesta safra,
aos que plantaram sementes selecionadas farta colheita de bons A Diretoria do "Educandário
cereais e; maiores lucros, sem dúvida.
Santa Teresinha, avisa ás
pessoas interessadas, que os
exames de Ia época, para os
Nota de Pesar
candidatos à Ia série no ano
A CASA DO LAVRADOR DE IMPERATRIZ e o Escritó- de 1972, realizar-se-ão nos
rio da ACAR, querem nesta coluna manifestar o seu pesar pelo dias 2 e 3 do mês de dezemtrágico desaparecimento de DORGIVAL PINHEIRO, figura hu- bro próximo.
mana que encheu sua curta existência de atos que o digniO referido exame, consta de
ficaram e fizeram merecedor do respeito de quantos o conhece- duas provas escritas de Porram. Cumpre-nos lembrar que o ilustre morto foi, também um tuguês e Aritmética e que
baluarte em defesa da agricultura region?! incentivando o in- dia 25 do mês em curso cocremento da produção agrícola como homem de e nprêsa dire- meçarão as inscrições.
tamente ligado às atividades rurais. Também portais
Melhores esclarecimentos,
nossa homenage... póstuma ao ilustre homem, prematurame:
Tetaria do Estabelecidesaparecido.
lu
e EL. ino.

CASA

LITERÁRIOS

S O N Ê T O
(Raul de Leoni)

Ainda Existe Sementes de Arroz,
Milho e Algodão
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Pela manhã; das 8 às 12 horas
j Pela tarde : das 15 às 13 horas

COMARCA DE IMPERATRIZ ESTADO DO MARANHÃO
EDITAL DE CITACÃO com o prazo de 30 dias
O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 2.a Vara, da Comarca
de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma da lei etc. %
FAZ SABER aos que o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou interessar possa que, par êste Juízo e Cartório do 1° Ofício, corre o processo de Ação Executiva em que são partes., como Exequente VERCINO
PEREIRA CUNHA e Executado FRANCISCO FREIRE DE OLIVEIRA, e atendendo ao requeriah0 exenuente que
afirmou estar o executado em lugar incerto e nao saoido.
pelo presente edital, que será afixado na sede dêste Juízo,
no lugar do costume, e publicado uma vez no Órgão Oficial do Estado e duas no Jornal "O PROGRESSO'1 desta
cidade, cita FRANCISCO FREIRE DE OLIVEIRA, brasileiro,
casado, proprietário, para no prazo de 30 (trinta) dias que
correrá da primeira publicação do presente, fazer-se representar na causa, sob peca derevelia. Dado e passado nesta
cidade de Imperatriz, aos 16 de novembro ^e 1 ^ ^
mundo Bandeira Barros Es-crivão que ''
o'«?— creví.
Dr. José Delfino Sipaúba oUiZ de Direito da 23. Vara.
*

^

Óleos

Vejetais

Imperatriz

Ltda.

" Industrialização das oleaginosas da região "
Compramos

pelos melhores prêços

de babaçu do

Maranhão,

a produção de amêndoas
Goiás

e Pará

Quilômetro 1 da BBt - 14-Fone 278—Imperatriz—Ma.
CQC. 06 - 146 - 245

— Insc. Est. 142 / 053.006
li
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Destaque

ALÔ, PERIFERIA...

de Mister X
RETORNOU

Aviso aos "navegantes'': esta coluO amigo Antonio Rocha Chaves
na é Independente. Os chefes Vieira retornou de Goiânia, trazendo para
ANO I I
N . 77 e Jurivê deram-me ampla liberdade. a COVAP, que aqui gerencia, o vaImperatriz (Ma) de 21 Novembro de 1971
Prova de confiança ao colunista que, lor de sua indiscutível presença.
obviamente, respeita os princípios Abraço-o, e aproveito a oportunidade
da ética. Aqui só saem pessoas ou para agradecer a Constituição...
noticias que merecem DESTAQUE,
Vieira Jorge
SUGESTÃO APROVADA
na minha exclusiva opinião. Não
basta
ser
rico
ou
todo-poderoso.
Tem
A
CIDADE
RECLAMA
que se fazer, por isto ou aquilo, Ao Lamartine, o meu muito obrina CEMAR
merecedor do meu julgamento. O gado pela sugestão, que aprovo e
termo propina não é encontrado no passarei a adotar: doravante todos
Tem-se como certa a indi- meu dicionário. Elogio gracioso tam- os filhos de Imperatriz, receberão
Serviço de limpeza providência para acabar o verde mim e desta coluna o adjetivo
dadeiro cortiço que se formou cação do nome do Tenente bém não não. "Sorry", periferia...
de "PRÍNCIPE''. Afinal; é o princiem volta do Mercadinho, êle Alberto Vieira Jorge, ex-depio e o direito da hierarquia nobiMOBRAL
As ruas da didade estão sujas; também um prédio (?!) imundo legado regional de polícia,
liárquica...
as valetas acumulam terra e de- Mas a "favela" continua; a su- para a direção do escritório
Agradêço ao amigo Itapoan a oferVAI-E-VEM.
tritos que apodercem com as jeira impera. E quando cái a das Centrais Elétricas do ta dos números 5 a 11 do Jornal do
Mobral.
Interessante
e
honesta
diáguas dos esgotos caseiros e das chuvaa
ida ao Metcadinho Maranhão
em
Imperatriz.
Na cidade o sr. Amaro da Costa
chuvas. Em algumas ruas a transforma-se em verdadeiro Aquêle oficial do Exército vulgação que deve ser fartamente Danda, pernambucano da gema, que
distribuída. E o Movimento em noságua fica estagnada na sarjetas suplício, pelo lamaçal e máu Brasileiro faz presentemente so município tem no Itapoan um de- veio rever o filho Luiz Danda, nome
dificultando até a entrada nas cheiro que tomam conta da- um estágio na Capital do Es- votado baluarte. Assim a coisa vai... que ^e impõe na gerência dos Armazéns Paraíba O "filhinho-de- pacasas. Pior que isso, a água es- quêle logradouro público.
tado, aguardando a inaugupai" está eufórico com a presença do
FISCAL GOIANO
tagnada transforma-se em foAos olhos de quem chega ou ração dos serviços de ilumi"velho", o que é justo, porque Luiz
cos de insetos e consequente- de quem por aqui passa, princi- nação de Imperatriz, para
Com satisfação vi na cidade o Danda, o tem como espelho para a
mente de doenças.
l Walter Marinho, filho da re- conduta linear de sua própria vida...
palmente, o Mercadinho é o pi- onde transferirá residência. amigo
gião que a orgulheoe. Atualmente,
Urge a tomada de medida or cartão de visita de uma cix-x-x
Vieira Jorge encontra-se Walter residente em Goiania e é Fisséria que vise não apenas o dade.
nesta cidade, em rápida pas- cal da Fazenda do Estado de Goiás,
Volveu para S. Paulo o sr. Osmar,
embelezamento da cidade pela
Registrando a sua presença, faço-o
Acreditamos que uma ação sagem.
acompanhamento do meu abração... diretor-presidente da OVIL, que paslimpeza das ruas, mas que i- conjunta do SESP, Prefeitura e
sou alguns dias em Imperatriz visigualmente zele pela saúde públí Polícia poderiam transformar
tando a sua industria aqui. Ao sr.
PASTOR
ca,que êsse é também um dever aquela favela num local limpo,
Osmar as saudações do Progresso,
Já ha alguns mêses aqui e jamais via do DESTAQUE deste colunista...
da administração municipal.
sadio, bem organizado.
De Porto Franco
tinha visto o meu velho e querido
x-x-x
Vale a pena pensar nisso.
amigo Luiz Moreira, pastor da AsO Trânsito é
Pensar e agir.
sembléia de Deus. Um dia dêstes o Em S. Luiz o amigo José do Espiencontro verificou-se e a | minha sa- rito Santo Xavier, administrador da
Os Festejos da
balbúrdia
tisfação foi enorme. Tão grande que nossa Mesa de Rendas e pessoa do
'TAL' Sai da linha
da minha coluna renovo-a, apres- mais alto gabarito. No retorno o
tando ao pastor Luiz Moreira toda Xavier terá que me contar as suas
Padroeira
Tem sido sempre inútil a rea minha admiração...
"andanças"' pela Ilha Rebelde...
clamação, mas ela persiste. A VASP lançará
x-x-x
Com início no próximo dia
balbúrdia de nosso Trânsito é 'Samurai'
SINDICATO
Anotei
na
cidade
o alto funcioná29, prolongando-se até o dia
a grande responsável pelos inúrio
do
Armazém
Paraíba
em Tere*
Dia 15, o Sindicato dos Arruma8 de dezembro, transcorrerão
meros desastres que ocorrem
sina, sr. Isaac Ferreira. Titulado codores
completou
6
anos
de
fundação.
Notícia
carecedora
de
conos
festejos
promovidos
pela
em nossas ruas, grande parte
mo Contador, na poderoso organizafirmação oficial informa que cidade de Pôrto Franco em Várias progamações estavam na pau- ção êle é tido na alta conta que
deles fatais.
ta, mas os tristes acontecimentos de
Em Imperatriz, repita-se ain- dentro em breve a VASP fa- homenagem a sua padroeira, ultimamente as suspenderam. Gesto merece, por capacidade e dedicação.
Desta coluna, abraço-o com admida uma vêz, ônibus faz parada rá descer no aeroporto lo- Na. Sa. da Conceição. A Co- elogiavel, como tuao que parte do ração...
Sindicato
orientado
magnificamente
cal
o
avião
Samurai,
de
famissão Organizadara dêsses
onde o motorista entende; em
por Severino Silva Este DESTAx-x-x
esqul^ao
meio da rua, na bricação japonesa, turbo-héli- festejos esclarece que o pro- QUE leva também a justa e merece.
Consta
também
que
haveVisitou
nosso
diretor Vieira o sr.L.
duto
da
arrecadação
nos
leimão e na contra-mão.
cida homenagem aos arrumadores
Santana, chefe da firma industro-coMenores dirigem em alta ve- rá modificação na rota das lões será destinado à res- de Imperatriz...
mercial que traz a mesma denomilocidade; o pedestre não vê si- aeronaves dessa companhia, tauração das obras assistennação, de S. Luiz. Resgistrando o
B.
A.
S.
A.
fato, o colunista, em nome do chefe
nalização e também atravessa com passagem por Impera- ciais da paróquia sob a direInstalado na imponente séde nova, e amigo, oferece lhe amizade através
ção do reverendo Arialdo
a rua onde êle bem o qu3r; triz.
em 3 AQ --2'lio Vargas, a Banco de um caloroso cumprimento...
carros apostam corridas em plePor decisão do D.A.C., fo- Zambelle.
da Amazônia S/A. A mudança proce"CALOURO"
na Avenida Getúlio Vargas; os ram suspensos os vôos da
deu-se no inicio da semana finda,
coletivos não são vistoriados e VASP para esta cidade nos
O
meu
amigo (data vênia, meresem qualquer cerimonia oficial. Mesmo assim, as congratulações do co- tissimo) dr. José Delfino Sipauba,
~urança mí- dias 13, 14, 20 e 21 de novemjuiz que acumula atualmente todos
lunista são mais que justas...
.íxigida; A
" T'ftm ao bro. Igualmente, foram can- FUNRURAL chega
os serviços forenses da Comarca de
celados
alguns
vôos
da
VAImperatriz, vai "bancar o calouro" e
ADVOGADO
i dispõe de sinaleiras.
niie
enfrentar, em S. Luiz, o concurso
ocasionou trans- a Imperatriz
(q)uem vai impor a ordem no RiC
Volvendo de Terezina o dr. Wen- para Procurador Geral da Repúblitornos
a
x.
passageiros
Trânsito?
ner Pereira, brilhante causídico ca. Como sempre foi um aluno muique para aqM se destinava^
piauiense e que se destaca em nosso to aplicado, e hoje em dia é mestre
Está em Imperatriz o sr. foro. Ao colunista informou que, por dos mais conscientes, acredito que
ou que aqui aguardavam em0 Mercadinho
mês de Dezembro, trará a sua será aprovado ..
barque, colhidos todos de sur- Carlos Augusto Guimarães todo
excelentíssima família para Imperade
Lima,
Inspetor
do
Fundo
é sujeira
presa pela medida.
ESTÁ NA TERRA
triz. Noticia que merece DESTAA 'TAL', por sua vêz, já de Assistência ao Trabalha- QUE porque Dr. Wenner e família
dor
Rural,
conhecido
pela
siEm
Imperatriz,
o tenente Vieira
ilustrarão ainda mais a nossa comuCom a inauguração do Mer- concelou tôdas as escalas
Jorge. Ele que foi por muito tempo
gia
Funrural,
orgão
subordinidade...
cado Nôvo esoerava-se uma nesta cidade.
nosso Delegado de Policia, não deinado diretamente ao Ministéxa de vez por outra relembrar a
NOVO CINEMA
rio do Trabalho e Providenterra onde tem muitos, amigos em
cia Social.
O Meu amigo Luiz Bucelles está cujo rói figura o colunista que lhe
ultimando as providencias para a envia um sincero abraço...
O FUNRURAL consiste na inauguração, dentro de poucos dias,
SANT ANINHA
prestação de serviços ao tra- o seu Cine CELIMAR, dando assim
Virá o Presidente da IE LIA A
balhador rural em todo o ter- mais uma parcela de seu esforço à
No dia 17 ultimo, o lar do casal
grandeza de Imperatriz. O fato em
Em contacto cora o nosso ponsáveis pela nossa TE- ritório nacional, e a presen- si jà merece o DESTAQUE. Todavia, José Céres Santana esteve em fescom a passagem de mais um
amigo Pedro Américo de LIMSA, a fim de estudarem ça do sr. Carlos Augusto en- outro importante acontecimento na tas,
vida de Bucelles o enfatiza: a che- aniversário do filhinho José A data
tre
nós
é
escolher
um
repreSales Gomes, tivemos co- a assinatura de um contrasentante capaz para o de- gada "par matar as saudades" de sua foi comemorada e "bebemorada'
nhecimento de que está sen- to entre as duas emprêsas sempenho da missão atribuida digna esposa, D. Alice Torres Bu- condignamete, sendo o Santaninha
celles, cuja residência fixa-se na be- liberado para pratica todas as peraldo aguardada na semana para a exploração pela pri- ao referido Programa. Proce- la capital paraense. Daí que lhe en- tices em que é "doutor". Parabéns,
que se inicia a presença em meira da rêde telefônica da dida essa escolha, o ilustre via colunista os melhores e sinceros ao ilustre casal e ao aniversariante.
parabéns...
Imperatriz do sr. Amaury nossa Cidade, que assim se- visitante fará a implantação
Rirrer Martins, diretor pre- ria benificiada com o con- do Pro-Rural para iniciar
atividades já em janeiro prósidente da TELMA. O digno vênio já existente entre a ximo.
Tte. Demétrio preside Inquérito
visitante virá com a finali- TELMA, e a EMBRATEL
De parabéns, pois, a labodade de manter entendimen- trazendo real conveniência
riosa classe do campo, quer
Para assumir a direção do Sargento Amujacy Silva, que
tos iniciais com os res- aos interesses comuns.
na pessoa do trabalhador ru- inquérito policial que apura respondia pela delegacia poral, de seus dependentes, do os motivos do assassinato do licial e cujos trabalhos foprodutor, proprietário ou não, ex-vice-preíeito Dorgival Pi- ram elogiados por seu supeque sem empregado real- nheiro de Sousa, foi designa- rior hierárquico. Ato contímente atue na atividade ru- do por Portaria do Secretário nuo aquêle oficial assumiu
ral, reais beneficiários do de Segurança do Estado o a delegacia de polícia, temESCDLIS111IUIIS-III
programa que lhes garanti- Tenente Demétrio Nascimen- poráriamente, passando a dirá os direitos da aposentado- to ds Jesus, jóvem oficial que rigir o já volumoso e tão co500
mil cruzeiros é o As primeiras cidades a se- ria, por velhice ou invalidez, mereceu a indicação pela
mentado inquérito que desmontante do Plano Emer- rem beneficiadas pelo Plano pensão, auxilio funeral, ser- eficiência demonstrada em
perta as atenções gerais, incasos anteriores dessa mes- clusive de altos círculos do
gencial do Ministério da Emergencial são Marabá, viço de saúde e social.
ma natureza, em municípios
Educação para implantar na Altamira e Itaituba. Para os
Govêmo do Estado que se
maranhenses.
Trans-Amazônica o ensino últimos detalhes sôbre êsse
Chegado a Imperatriz, em mostram visivelmente interesmédio do primeiro e segun- Plano, estão reunidos em ANUNCIEM EM
avião especial, o Tte. Demé- sados na apuração do móvel
Brasília
representante
do
do gráus, com a participatrio tomou imediatamente co- do bárbaro assassinato do
nhecimento do que até então prestigioso líder político e
ção do INCRA e da Secreta- MEC, do INCRA e da SecreO
Progresso
estava feito sob a direção do homem de empresa.
ria de Educação do Pará. taria de Educação do Pará.
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