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Leite tratado, amanhã 

o 

A partir de amanhã, a população imperatrizense estará defendida 
contra as eventuais 2,5 cls, moléstias adquiridas através do consumo do 
leite. Como é notório, o leite não tratado e aquele tirado da vaca doente 
pode trazer ao consumidor graves doenças, às vezes de modo fatal. Mas 
tudo isso ppde ser evitado na hora da compra do leite. 

As declarações são do pecuarista José de Ribamar Bezerra, propri- 
etário da Fazenda Flecha Dupla que lançará no mercado consumidor nas 
primeiras horas da manhã o leite tratado por processo de resfriamento e 
de compensação de gordura. Para isso Sr. Ribamar Bezerra adquiriu em 
Recife dois resfriadores que conservam o leite a uma temperatura de 4 
graus centígrados. Inicialmente o consumidor poderá encontrar o leite 

Na Berlinda 

Ludoyicense, nasceu em 25-3-35. Mede 1,54 mts. e pesa 54 
kilos. Funcionário público, casado sem filhos. Seus pais chama-se 
Lauro e Bernadina e sua esposa Antonia. 

Fuma muito pouco, mas "castiga" bem uma "cana". Julga-se 
muito realista e seu sonho era formar-se em Engenharia. 

Gosta de bailes, de carnaval principalmente, cinema, futebol, 
sendo torcedor do Moto (mau gosto) e do Flamengo (pior). Acha 
Marta Rocha apesar de já "coroa" o máximo ( eu prefiro a Aldal- 
gisa Colombo). 

Seu prato predileto é uma feijoada, sonha em ter uma 
vida totalmente independente ( e quem não sonha) e seus primeiros 
amigos foram o Elifas e o Prof. Benedito. Sendo muito bairrista, 
defende o Maranhão com unhas e dentes (tá certo) e porisso é o 
preferido para gozações (inocentes ) por parte do Queiroz, que é 
também um grande amigo seu. 

Quem é ele ? 
A entrevistada na semana passada foi a srta. Ana Almeida. 
Quem escreveu e acertou pode buscar seus ingressos de cinema 
na portaria de " O Progresso". Esta semana 5 ingressos serão dis- 
tribuídos para as cinco primeiras cartas com a resposta certa' 
CINE MARABÁ na jogada. 

no depósito que ficará na Trav. Magalhães de Almeida, ao lado do con- 
sultório do dentistaRibamar Bezerra, das 5,J0 às 19,30, ao preço de Cr$ 
1,20 o litro. A produção nessa primeira fase será de 500 litros; até dezem- 
bro atingirá a lOOOlitros, capacidade total dos dois restriadores. 

Ainda sobre as condições de higiene do leite, declarou o pecua- 
rista que todo o seu rebanho bovino é permanentemente assistido por Ve- 
terinários da Secretaria da Agricultura do Estado e que qualquer res so- 
mente entra nos domínios da Flecha Dupla depois de constatado que não 
é a mesma portadora de brucelose ou de qublquer outro mal. Assim, o 
leite saído da Fazenda pode ser consumido à vontade sem qualquer risco 
da saúde da população. 

Dir.-Proprietário: José Matos Vieira Diretor e Redator-Cheíe: Jurivê de Macêd 
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Eleita Miss Imperatriz 

Rádio Rural na 

Transamazônica 

BELÉM, ( do Correspondente ) 
A Rádio Rural do Ministério da 
Agiicultuia, órgão de divulga- 
ção do INCRA, será instalada 
nas Agro vilas entre Altamira e 
Itaituba. A referida emissora 
estará operando dentro de nove- 
nta dias. 

Rotarj agradece 

Armazém Paraíba 

Em comissão, o Rotary Clu- 
be de Imperatriz compareceu ao 
Armazém Paraíba a fim de a- 
gradecer a oferta de uma gela- 
deira gentilmente doado por a- 
quele estabelecimento comerci- 
al para uso do clube. Na opor- 
tunidade foi transmitida ao seu 
gerente local Sr. Luiz Danda' 
os desejos de Rotary de pleno 
êxito em seu novo ano de ati- 
vidades. 

Na noite tíe ontem foi eleita a re- 
presentante de Imperatriz com visi- 
tas ao concurso Miss Maranhão a 
realizar-se em Caxias. 

A escolha recaiu sobre a bela jo- 
vem ODILCE LEA HERINGEFt 

Detalhes na próxima edição 

POPPY Internacional 
Pelé, foi levado a Casa Branca para o encontro com Nixon pela 

Pepsi-Cola, será o novo símbolo da propaganda mundial daquele refrigerante. 
O departamento de Maketlng da Pepsi, vai girar em sua publicidade em 
torno dos principais aconsecimentos esportivos do mundo inteiro. 

AGENTES SECRETOS ESCAPAM 
Miaml-28/5 Um helicóptero presidencial, conduzindo agentes do Ser- 

viço Secreto caiu no Atlântico, nas proximldadea de Grand Cay, Bahamas, 
onde o Presidente Nixon e sua família passaram o fim de semana. Nenhum 
membro da família Nixon encontrava-se a bordo do oparelho. Os tripulan- 
tes foram resuatados pela guarda costeira, por determinação presidencial o 
FBI iniciou investigação para apurar as causa do acidente. 

ELÈIÇÕES NOS EE. UU. 
No próximo dia 4 terá início das eleições primárias para a prefeiturr 

de Nova York, disputa de 4 candidatos, entre eles o mais forte Hermam Ba- 
díllo sexido este Portoriquenho. 

BRASILEIRO EM PARÍS 
Upa exposição especial para comemorar o centenário de Santos Du- 

mont, pioneiro da aviação, foi inaugurada na Feira Internacional Aérea de 
Paris, a exposição foi aberta pelo embaixador Lira Tavares. A exposição a- 
presentou o modelo qce em 1906, Santos Dumont voou pela primeira vez 
os 230 metros no Parque Oagatelle em novembra do ano já dito. 

SKYLAB 1 
Cantinua em grende sucessa o vou do satelite norte Americano Skyla13 

1, para quem não sabe os pdotos, primeiro satélite com pilotos, são êles: 

Paul J. Weitz —Joseph P. Kerwinn — Charles Conrad. 

POPPY 

No dia i9 de agosto vindouro Im- 
peratriz assistirá às evoluções da 
esquadrilha da Fumaça da FAB e 
demonstrações de saltos de para- 
quedistas do Exécito. A programação 
faz parte das comemorações nacio- 
nais do I Centenário de Sautos Du- 
mont. 
Mais detalhes na próxima edição. 

NOTA 

O Código Nacional de Trânsito, atravéz 
da lei ne 5.108 art. ?69 — paragrafo 19 dls 
que: " É proibido afixar sobre os sinais de 
trânsito ou junto a eles quaisquer legendas 
ou símbolos que não se relacionem com 
as respectivas finalidades". Em vista disso, 
espero a compreensão dos proprietários 
das placas de propaganda' no bue tanje a 
retirada das mesmas dentro do prazo de 15 
(quinze) dias. por outro lado ogradece cor- 
dialmente pelos sinais de trânsito fixados 
pelas ruas de Imperatriz. 

Elias P. Jarpim de Sonsa 
Chefe da 19 CIRETRAN-MA 

No domingo que passou, um grupo 
de jovens de nossa sociedade, pro- 
moveu uma Feijoada Beneficiente 
na Pousada do Amor. Elegante ges- 
to de caridade este.onde a renda a- 
purada foi revertida ao Leprosário 
delm pcratriz, estiveram presentes 
altas presenças de nossa sociedade, 
como: Sr. Francisco Frederico e Sra. 
Sr. Antonio Carlos Rodrigues e Sra. 
Dr. Ronald e Sra Sr. Homero, e mui- 
tas outras pessoas de destaques so- 
ciais de Imperatriz. 

XXX 
Parabéns! ao Clube Juçara, pela 

excelente decoração em que foi apre- 
sentado na Festa dos Signos, com o 
GLASS BAL, dando assim um tom 
mais alegre naquele salão de festas. 

XXX 
QUERO CONVIDAR MEU AMIGO 

JABUR SABAG. PARA UMA CAÇA- 
DA DE JTCARE, NA RUA RIO GRAN- 
DE DO NORTE, SE O PREFEITO 
QUISER IR TAMBÉM, SERÁ UM 
PRAZER,.. 

Esta semana tará inicio de constru- 
ção de uma picina. no recanto mais 
atrauzivel da cidade. «Quem adivi- 
rliar onde é ganha um Volks Royce»; 

xxx 
PARA QUEM NÃO SABE: A solu- 

ção técnica para o revestimento as- 
faltico da Belem-Brasilia trecho a- 
feto a TRATEX e o tratamento su- 
perficial triplo penetração direta com 
emulsão de asfalto mais viscoso. 

xxx 
E o Dr Rui Flexa parece que sumiu 

esta semana, porque será heim? 
xxx 

Estivemos em visita de inspeção 
das obras do Quartel do Exercito de 
Imperatriz, os seguintes oficiais: Te- 
nente Coronel João Ferreira de Al- 
meida, Capitão Natan Nataniel Ribe- 
iro Cap-Luis Alberto Francez, Cap. 
Raimundo Fortes de Cerqueira e a- 
indaEmilio Âncelmo [piloto aerona- 
ve],recebidos pelo Capitão Fernan- 
do Almeida Chefe da REI pernoita- 
ram em nossa cidade e seguiram. 

Goiãnia-28/05 - Claudia de 8 anos 
residente na capital de goiania, sal- 
vou-se da chamada "Doença Azul 
graças a uma intervenção cirúrgi- 
ca executada na Clínica St- Geno- 
veva, através da hipotemia, proces- 
so que permito a parada Cardio- 
circulatoria total. 

Realizada pela equipe de cirurgi- 
ão Hibrain Borges Kaadi, a inter- 
venção, vem apresentando resulta- 
dos satisfatórios: acreditando os mé- 
dicos, que jà asteja fora de qual- 
quer perigo. Os médicos explicam 
que atualmente a cirurgia cardio- 
vascular jà permite que 98% das le- 
sões congênitas do coração sejam 
corrigidas. Segundo estatística es 
sas doenças efetam nove em cada 
grupo de 10 mil recem pascidos. 

RAPIDAS 
O Dr. José Delfino Sipaúba, da 2« vara de 

Imperatriz tem seu nome indicado nora 
promoção â 3a. entranc'a, na vaga aberra 
em bacabal. 

xxx 
O Sr Antenlo Carlos, do BEM, foi um 

dos acertadores no último teste da Loteria 
Esportiva, o que ihv reudeu mais de 3u 
mil cruzeiros. 

xxx 
Ainda sobre Antsnlo Carlos, sabendo que 

o mesmo renunciou a vlce-presidencia do 
Juçara, Alega que sua política de boa vi- 
zinhança com o C.R, Tocantins não foi 
compreendida. 

ADENISSE VIÀNÀ 
Faleceu nesta cidade em dia da semana 

passada a srta. Adenlsse Viasa, do tradici- 
onal família de Montes Altos, neste,.Estado 
Irmã dos conceituados comerc' .e João 
e Cândido Viana. 

Adenlsse foi prefeita de sua terra natal 
e ao falecer era funcionária do Estado, 
com função no escritório de Imaeratriz da 
ACAR-Maranhão. 

Nosos pêsames à familla enlutada. 

IIPS fEMNOVO AGENTE 
Para substituir o Sr. José D' Ávila 

Maranhão na agência local do INPS 
encontra-se em Imperatriz o Dr. Ta- 
sso Moreira Calheiros que exercia a 
mesma função de chefia na agência 
de Cabo, Pernambuco. Enquanto 
isso, o ex agênte teve três convites 
para a sua escolha. 

novcTgeremte NOBAS^ 
Já assumiu a gerência da agência 

local do Banco da Amazônia o Sr. 
Jaime Camelo Rocha, transferido de 
Porto Nacional. O novo gerente já 
esteve antes em Imperatriz, nos 
primeiros anos do BASA nesta 
cidade. 

LOTERIA ESPORTIVA VEM AI! 

Duas agências da Loteria Es- 
portiva, vêm de ser credencia- 
das pela Caixa Econômica Fe- 
derai do Maranhão: a "Lotéri- 
ca Sudoeste Ltda" e a "Agên- 
cia Lotérica Imperatriz Ltda", 
que funcionarão nesta cidade, a 
Av. Getúlio Vargas, ns. 733 e 
1256, respectivamente. 

Sem sombras de dúvidas, é 
um empreendimento que trará 
à população de Imperatriz uma 
nova dimensão em termos de 
loteria e, aos apostadores, uma 
perspectiva segura de sua par- 
ticipação nos testes dos grandes 
"bolões". 

TESTE 142 
É exatamente a partir do tes- 

te 142 que as referidas agên- 
cias iniciarão suas atividades, 
perfurando aqui mesmo os car- 
tões de aposta, durante as se- 
gundas, terças e quartas-feiras, 

já que os cartões perfurados de- 
verão chegar impreterivelmente 
em São Luis, até as 14 horas de 
quinta-feira. 

Para tanto, está seguindo pa- 
ra a capital, ainda esta semana, 
uma equipe de 12 pesoas, es- 
tritamente selecionadas a fim de 
participarem de um curso de 
"Perfuração e Controle" que 
será ministrado pela Caixa, a- 
través do Setor de Loteria. 

LOTERIA FEDERAL 
JUSTIFICA A ESPORTIVA 
A condição primeira para a 

instalação de uma agência da 
LOTECA em qualquer cidade, 
prende-se ao nível de vendas de 
bilhetes da Loteria Federal. Nes- 
se particular, eis a maior via- 
bilidade e prerrogativas das nos- 
sas agências. 

E, facilmente é de se expli- 

car que, enquanto em São Luís 
são vendidos apenas 90 por se- 
mana, Imperatriz dispara com 
140 bilhetes, o que prova bas- 
tante a solidez das nossas in- 
termediários. 

E NO ÂMBITO 
DA ESTADUAL? 

—"Loteria moço, aqui é um 
trem bão" 

—A Loteria Estadual em Im- 
peratriz é um negócio do louco. 

De cada dez mil bilhetes em 
cada extração, este município 
vende cerca de 5.200; ficando, 
portanto menos da metade pa- 
ra o resto do Maranhão. 

A Estadual aqui começou em 
68, numa portinha com 30 e- 
xemplares. Já em maio do ano 
passado a LOTEMA distribuía 
430 bilhetes, vendidos por se- 
te cambistas. 

Vários elementos que pula- 
vam nesta cidade distribuin- 
do volantes, recebendo apostas 
e outras transas mais, numa 
jogada senão escusa, pelo me- 
nos ilegal, já que não disputá- 
vamos de agencia legalmente 
autorizada, agora estarão com- 
pelidos a deixar o ramo. E, nes- 
se jogo por detrás das cortinas 
que pgora vai acabar uma mé- 
dia de 4.000 apostadores tenta- 
vam sua sorte no bolão da Es- 
portiva. 

Neste estado de coisas era 
um total de 30.000 cruzeiros se- 
manais, um quociente de 7,50 
cruzeiros por aposta, o que dei- 
xa pasmar, já que no Maranhão 
inteiro a base aproximada é de 
4,50 cruzeiros por cada cartão. 

E, por falar nisso, o Maranhão 
é o Estado que apresenta me- 

nor índice de apostas na LO- 
TECA; apenas um por cento de 
sua população arrisca no bolão. 

NOVAS PERSPECTIVAS 
As duas intermediárias que 

recebem a coordenação do nos- 
so amigo José de Jesus Bata- 
lha, um sujeito superentendido 
em matéria de loteria, nos fez 
salientar que será instalado um 
posto na Estação Rodoviária 
e, dentro em breve, irão partir 
para a escrituração mecanizada. 

Acrescentou-nos o Sr. Bata- 
lha que o campeonato nacional 
que terá início no próximo mês 
de agosto, será de grande flu- 
xo para a LOTECA, especial- 
mente aqui em Imperatriz onde 
há brasileiros de todos os qua- 
drantes do país e será um mar- 
co importante no porto de par- 
tida com perspectivas promisso- 
ras na LOTECA em Imperatriz. 
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Vendo e ouvindo 

CiATARlNUS SANTUS i 
Educação — O Secretário de Educação do Município, prof. 

Roberto, esta ainda em fase de restruturação da pasta a que foi 
confiada. Deverá aina este mês fazer uma análise para noticiar 
neste semanário os superavits e deficits, em todos os setores de 
educação. 

—0O0— 

Política — O Diretório da ARENA de Imperatriz, fará reu- 
nião acertadamente para escolha do candidato à Dep. Federal. 

—0O0— 
Esporte — O Presidente da Liga de Imperatriz, sr. Maranhão 

Ávila, se desligará da Liga ainda este mês, mas afirma: Entrega- 
rei o compo "Campo Municipal Frei Epifânio^ em perfeita ordem 
para a prática de esportes. 

—0O0— 
Outras — "Até que em fim"! Todos comentam: O cemitério 

foi limpo, só resta agora parabenizar o Sec. de Viação Municipal. 
—0O0— 

O grande caos do próximo pleito já começou: se ele se can- 
didatar à "Dep. Fed.", eu, o ruivo da paróquia, também me 
candidato. Puxa! Ninguém está gostando da atuação dele... 

VESTIBULARES DE 74 

DiiraMimm 

BELÉM, ( do Correspondente) 
O Ministro Jarbas Passarinho, 
da Educação e Cultura, liberou 
verba de 200,000,00 (duzentos 
mil cruzeiros) para a constru- 
ção do primeiro bloco residen- 
cial da nova Casa do Estudan- 
te Universitário do Pará. As 
obras foram iniciada e casarão 
da Av. 16 de novembro, atual- 
mente alojando 63 estudantes 
de nivel superior do Pará, 
Maranhão, Goiás, Amazonas e 
Piauí, será demolido em outu- 
bro vindouro, quando da con- 
clusão do primeiro bloco da 
nova CEUP. 

BELÉM, (do correspondente) 
Segundo o Prof. Nelson Ribeiro, 
Vice-Reitor da Universidade Fe- 
deral do Pará, os exames de ves- 
tibulares de 74, em todas as áreas 
não sofrerão alterações em re- 
lação aos realizados no ano de 

73. Até o momento ignora-se o 
número de vagas para cada cur- 
so, enquanto que o número de 

candidatos, previsivelmente, ati- 
ngirá a casa dos 7.500 em todos 
os cursos vincula Jos à UFPa. 

Oh! Jesus que dlssestes: "Peça e rece- 
berá, procura e achará, báta e a porta 
se abrirá!" Por Intermédio de Ma- 
ria, Vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro 
e vos rogo que minha prece seja atendida. 

(MENCIONAR O PEDIDO) 
Oh! Jesus que dlssestes: "Tudo que pe- 

dlres ao Pa! em meu nome, Ele atenderá". 
Por intermédio de Maria, Vossa Sagrada 
Mãe, eu' humildemente, rogo ao Vosso Pai, 
em 'osso nome, que a minha oração seja 
atendida. 

(MENCIONAR O PEDIDO) 
Oh! Jesus que disestes: "O Céu e a Terra 

passarão, ma» a minha palavra não passará!'. 
Por intermédio de Maria, Vossa Sagrada 
Mãe, eu conílo que minha oração seja ou- 
vidi. 

(MENCIONAR O PEDIDO) 
(Resar 3 Ave-Marias, 1 Salve Rainha). 
(Em casos urgentes esta novena deverá 

ser feita em horas (9 horas consecutivas). 
por; F.M.L.M. 

O V I L oleos Vegetais Imperatriz Ltdc. 

" Industrialização dos oleoginoss da regido" 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CG.C.06 -146 245- Insc. Est. 142053.006 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS LINHAS QUE DEFINEM O PERÍME- 
TRO DA ÁREA A SER DISCRIMINADA NO MUNICÍPIO DE PÔRTO FRAN- 
CO. ESTADO DO MARANHÃO EM OBEDIÊNCIA AO DECRETO LEI N.0 

1.164, DE 01.04.71. 

Partindo do ponto onde o Ribeirão Lageado cruza a rodovia Buriti 
Grande - Montes Altos, segue o limite em direção geral SW (sudoeste) pe- 
la mesma rodovia uo sentido de Porto Franco, até atingir os limites cia a- 
rea urbana da cidade de Porto Franco, por este limite no sentido geral 
Norte e W (oeste) eté o ponto em que o limite da área urbana atinge ejmar- 
gem direita do Rio Tocanlüns. Pela margem direita a juzante segue até en- 
contrar a confluência do Ribeirão Lageado e pela margem esquerda deste 
segue a montante até o ponto em que o Ribeirão Lageado cruza com a ro- 
dovia Buriti Grande - Montes Altos, ponto inicial do perímetro descrito. 

A área acima descrita mede aproximadamente 48,500 Ha. 
O presente perímetro foi descrito cora o apôio na Carta do Brasil ao 

Milionésimo, organizada edesenhada pelo Conselho Nacional de Geografia, 
folha S.B-23. 

São Luis(MA), 25 de maio.de 1973. 
assí. Arturo Bezerra Acioli Toscano 

Engr.0 Agr.0 CREAA-N9 2235-05 Região 
Membro técnico C.D.T.D.-Ma. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA 

COMISSÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS NO ESTADO 
DO MARANHÃO-CDTD-MA. 

PORTARIA N0 1,732/72 
EDITAL com prazo de 90(noventa) dias, 

O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁ- 
RIA-INCRA. nos termos do decreto-Lei 1,164, de 01 de abril de 1971, e de a- 
cordo com os artigos 11 e 97 a 102, da Lei n0 4.504, de 30 de novembro de 
1.964, a artigos 3 8 da Lei n0 4.947, de 06 de abril de 1966, e 9.760/46, INTIMA 
a todos os proprietários, foreiros, arrendatários, posseiros, ocupantes e 
quantos se julguem com direito a qualquer porção das terras situadas den- 
tro do perímetro da área a ser discriminadt no município de PORTO FRAN- 
CO, caracterizada no Memorial Descritivo anexo, a apresentarem seus Tí- 
tulos, escrituras ou quaisquer outras provas em Direito admitidas que fun- 
damentem a alegação de propriedade, foro, posse ou ocupação sôbre a re- 
ferida área, dentro do prazo legal, a partir das 9,00 horas do dia 04 (qua- 
tro) de junho de 1973. 

A apresentação dos documentos deverá ser feita no escntòno do 
PROJETO FUNDIÁRIO IMPERATRIZ, sito na cidade de Imperatriz à Tra- 
vessa Bom Jesus n.0 229. 

São Lui8(MA), 25 de maio de 1973, 
" Moacir Macêdo de Albuquerque 

Presidente C.D.T.D.-Ma. 

Dr. EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA. 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 
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Prefeito de P. Franco visita "0 Progresso" 

Em visita ao nosso jornal 
estiveram presentes os srs. 
Raimundo de Sousa Milho- 
mem, Prefeito municipal de 
Porto Fraiico, Cláudio Lisas 
Milhomem; Secretário de A- 
dministração e Coleman Ro- 
drigues do Egito; Presidente 
do Sindicato Rural e Edil 
daquela cidade. 

Na ocasião em que nosso 
repórter os entrevistava, fo- 
ram unânimes em citar as 
principais obrasjá construí- 
das e em construções,que são: 

"No setor energético o Pre- 

feito não pode dar explicações 
precisas, pois, segundo o té- 
cnico que no momento faz 
revisão ao gerador da cida- 
de em Anápolis, só pode 
marcar o dia aproximado da 
entrega que é nesta quin- 
zena permanecendo nesse 
ínterim a cidade no escuro. 

No setor de Viação e O- 
bras Públicas, foram abertas 
4 ruas que foram: Gérson de 
Figueiredo, Furtunato Mo- 
reira, Herrainio Sotéro e Bi- 
lizardo Franco, perfazendo 
um total de 3.200 m2 de ru- 
as já com meio-fios. Também 
jã está com projeto aprova- 
do pela Câmara dos Verea- 
dores a Rodoviária, que por 

sua vêz a Petrobrás entra- 

rá com seu financiamento, 

devendo se situar a rodovi- 
ária na Praça dos Esportes. 

A Câmara dos Vereadores, 
por outro lado, levou ao E- 
xecutivo portofranquense 
um projeto de lei loteando 
uma área de 1.000 m2 nas 
proximidades do Entronca- 

mento, e o Prefeito Munici- 
pal para cumprir seu "slogan'' 
"Edificar e Crescer" ficou 
gostando da inici- 
ativa dos Edis e ainda disse 
"Aqui também tem outras à- 
reas que necessitam ser ur- 
banizadas". 

STA. LUZIA AÇAILANDIA 

ENCURTARÁ DISTÂNCIA 

Entende o Dr. José Carlos 
Dualibe que a rodovia Santa 
Luzia Açailândia (270 qui- 
lômetros) além de ser de vi- 
tal importância para o es- 
coamento da produção regi- 
onal destinado à exportação, 
através do porto de Itaqui 
«S.Luis», também baratea- 
rá e encurtará o tempo das 

viagens São Luis-Rio de Ja- 
neiro; concluída a estrada a 
distância entre o Maranhão 
e a Guanabara sofrerá uma 
redução de 680 quilômetros. 

Ainda de acordo com aque- 
le humem público a Sta. Lu- 
zia —Açailândia deverá es- 
tar concluída até o fim do 
corrente ano. 

PLANO DA EDUCÇAO 

PARA IMPERATRIZ 

Gráficos estampados pela 
Secretaria de Educação do 
Estado mostram as seguintes 
previsões daquela Secretaria 
em relação a Imperatriz: pa- 
ra 1.973 a construção de um 
colégio de Io. grau no va- 
lor de Cr$ 2.000,000,00 com 
recursos do Estado; para 
1.973 a construção da Esco- 

la Integrada de lp grau, com 
oficinas, orçada em Cr$ 
1.000.000,00; para 1.975, a 
construção de um colégio 
de 22 grau, com oficinas, no 

montante deCr$5.500.000,00 

com recursos do BIRD —Ban- 

co Internacional do Desen- 

volvimento. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MIIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PADTIÜLAR DO INTERIOR DO ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

MBORATCimO DE ANáUSES CLlNAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia— Der- 
mato'ogia -Pediatria—Jínica Geral—Doenças dos olhos e receituarlo de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

Vantagens da SERME: 

Súde-Segurança-V ida 

Diversão e Prêmio 

SERVIÇOS DE SOCIEDADE MARANHENSE 
MÉDICOS 

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviços profissionais. 
Assistência Hospitala-; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odontologico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturaçáo provisória, obturação plastica, restauração 
a amalgama, odonto-pediatria, aplicação de liurêto, periodontia, 
tartarotomia, limpeza de dentes e RaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; cerviços profissionais. 
Assistenc.a Social; Serviços profissionais. 

DIVERSÃO 
Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem 
acesso ao CLUBE DS AMPO da SERME, situadona estrada de 
São José de Ribamar km ll. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio r$ 3.000,00 
Auxilio funeral para a Esposa ou ' omoanheira Cr$ 1.500,00 
Na SERME você escolhe o médico de sua preferência e é ardi- 
do no seu consultório particular. 

Desconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias lE^TKaL mediante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde Ela é a maior riqueza que temos! 
1 vite emergêncial Procure em tempo a SliRMtí 
Adquira o direito de ter saúdel 
''om a SER 1E nem a morte lhe assustai 

PRÊMIO 
^ ssociando-se a SERME você ganha inteiramente grátis um lo- 
te com 10 x 30 
Procure os nossos Escritórios à Av. GetuIio Vargas 1344 Fone 135 

Poeira... lama... será que é desenvolvimento? 

HRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS^ 

Sucesso ©m Qual- 

quer Lugar 


