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CircuRScrição do Trânsito atenderá 17 cidadr 

O Governo do Estado, 
através da Secretária de Se- 
gurança Pública, está deci- 
dido a dotar a cidade de 
Imperatriz e 17 municípios 
circunvizinhos de uma Cir- 
cunscrição do Departamento 
Estadual de Trânsito, o que 
constituirá uma homenagem 
da Pública Administração 
maranhense à comunidade 
impera trizense. 

Com êsse objetivo, já fo- 
ram dados os primeiros pas- 
sos para a implantação des- 
se órgão, com a recente ce- 
lebração de convênio entre 
o Departamento Estadual de 

Trânsito e o município de 
Imperatriz, o pue contou com 
o apoio da Câmara Munici- 
pal. 

DECLARAÇÕES DO 

SECRETÁRIO DE 

SEGURANÇA 

A próposito do assunto, 
que vem despertando o mais 
vivo interêssé no seio desta 

comunidade, entrevistamos 
o Secretário de Segurança 

Pública, em seu próprio Ga- 
binete de trabalha, em São 
Luís, 

Disse-nos o entrevistado: 

"Na verdade, Constitui 
providência do mais alto al- 
cance a determinação do 
Chefe do Governo do Esta- 

do, no sentido de que em 
Imperatriz seja sediada uma 
Circunscrição do Departa- 
mento Estadual de Trânsito. 
Cidade que mais cresce, já 
com intenso movimento de 

veículos, situada à margem 
de uma das mais importan- 
tes rodovias federais, Impe- 
ratriz está a exigir essa pro- 
vidência agora determinada 
pelo Senhor Governador. 

E, continuou o Secretário 

O 
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CEL. PAULO MARANHÃO — Secretário de Segurança 

Confirmado a promessa 
feita em nome do Governo 
Federal pelo Ministro Costa 
Cavalcanti durante as sole- 
nidades de instalação do 
Campus Avançado local, a 
primeira etapa do sistema 
de esgotos de Imperatriz es- 

tará concluida dentro de um 
ano. A tubulação a ser em- 
pregada nesses serviços co- 
meçará a chegar nesta cida- 
de ainda no decorrer deste 
mês. O serviço propriamente 
dito terá início até dezembro 
vindouro. 

Também o fornecimento 
de água à população de Im- 
peratriz está sendo objeto 
de estudos da parte de En- 
genheiro que veio à cidade 
fazer o levantamento da re- 
de de esgotos, na semana 
que termina. 

Precisamente às 20 ho- 
ras do dia 20 passado o pre 
feito Renato Moreira acionou 
a chave do conjunto gerador 
que passa a fornecer ilumina- 
ção e energia elétrica ao po 
voado do Itinga, no extremo 
limita norte do município de 
Imperatriz. E sob os aplausos 
da grande massa concentrada 
junto à usina jorros de 
luz desceram da extensa 
rede elétrica que alcança to- 
das as ruas do Itinga. 

A euforia da populaçSo do 
povoado era demostrada a 
cada passo. Comerciantes, es- 
tudantes, empresários, todos 
apontavam as vantagens que 
a energia elétrica trará ao 
Itinga. O proprietário do pré- 
dio onde funcionará o cinema 
daquele lu gar afirmou que 
"somente construiu aquele 

prédio porque acreditou no 
fornecimento de energia." a 
um confrade nosso que fazia 
uma c quete popular afirmou 
uma senhora de idade 
"já está ajutando um dinhei- 
rinho para comprar o seu 
ferro elétrico"; ela é lavan- 
deira. Ao mesmo repórter de 
São Luis disse um estudante 
que "agora não precisa de 
lamparina para estudar." 

Dentro desse clima a inau- 
guração foi seguida de um 
comício polítiço em favor dos 
candidatos do MDB. E do co- 
mício os presentes dirigiram- 
se ao prédio do futuro cine- 
teatro em cujos salões desen 
rolou-se animado baile popu- 
lar até a manhã de ontem, 
com a participação do Bossa- 
Show de Imperatriz. 

D. Neiry prepara o Natal da críaiipa 

A senhora Neiry Maciel de Almei- 
da, esposa do Dr. Francisco Floris- 
mar Almeida, é uma das mais novas 
integrantes da sociedade imperatri- 
zense, pelo o seu pouco tempo de 
estada na cidade. Carioca, professo- 
ra ligada a promoções lítero-recrea- 
tivas, é fundamentalmente a favor 
da formação da personalidade da 
criança em meio ambiente comuni- 
tário até onde chega a influência do 
lar através da orientação e da bus- 
ca da aptidão latente em cada me- 
nino. 

Pensando assim, Da. Neiry tem 
sonhos altos visando congregar cri- 
anças em ambientes sadios, com re- 
creação bem dirigida a paralela à 
instrução do menino por faixa etá- 
ria. Km Imperatriz, ela já sonha com 
o Clube da Criança, em fase de 
sondagem e pesquisas da receptivi- 
dade entre pais e autoridades. 

Mas enquanto não chega o Clube, 
decidiu Da Neiry promover já neste 
ano o NATAL DA CRIANÇA DE 

IMPERATRIZ que reunirá o maior 

número possível de meninos em 
programações diversas em tôrno do 
evento cristão a ser comemorado. 

Essas promoções, naturalmente, 
dependerão da receptividade da í- 
déia e da cooperação dos pais e mes- 
tres. 

Em principio, pensa a promotora 
da festa em uma reunião num dos 
clubes da cidade ou colégio, com a 
tradicional distribuição de prêmios e 
guloseimas, seguida de encenações 
de peças infantis, talvez de visitas a 
obras em andamento, e outras ativi- 
dades a serem programadas, — Tudo 
todavia, depende essencialmente 
da ajuda das mães interessadas. Pa- 
ra isso, pede Da Neiry que mães e 
professores entrem em entendimen- 
tos com ela, ou pessoalmente ou pe- 
lo telefone 131, para troca de idéias 
a respeito do assunto. 

XXX 
O PROGRESSO, que recebe a i- 

déla com gradde entusiasmo, colo- 

Troca de Juizes na 

Apuração 

O TRE decidiu que o Dr. 
M árioFerraz, de Porto Fran- 
co, que estava designado pa- 
ra compor a Junta Apurado- 
ra de Imperatriz passe ago- 
ra a compor a Junta de Co- 
roata. Para Imperatriz virá 
o juiz Alberto Batista Ribei- 
ro. A permuta se deve ao 
fato de que o juiz Mario 
Ferraz é impedido de apu- 
rar as eleições de Montes 
Altos, por ser cunhado da 
candidata Laura Ferraz. Com 
isso, a Junta Apuradora fi- 
caria com apenas dois juizes, 
o que não pode acontecer.^ 

Lista Telefônica 

Lançada 

A Telefônica de Imperatriz 
S.A. e LANCE Editora lança- 
ram oficialmente, dia 20, a lis- 
ta oficial dos assinantes dos 
telefones desta cidade. A ce- 
rimonia transcorreu em meio 
a animado coquetél ofereci- 
do aos convidados no Clube 
Recreativo Tocantins. 

Ao ensejo, usaram da pa- 
vra representates da Telimsa, 
da Lance e outros oradores, 
entre os quais o Dr. José de 
Ribamar Fiquene, como sem- 
pre brilhante. 

Na ocasião, colheu a repor- 
tagem que apenas no dia 20 
foram vendidos 18 dos 80 te- 
lefones colocados à venda na- 
quele mesmo dia. 

ca-se por sua vêz à disposição das 
eventuais promotoras do NATAL 
DA CRIANÇA, para as divulgações 
necessárias. 

Maranhão Ayres: 
"Determinei, recentemen- 

te, a ida àquela cidade do 
tenente-coronel Neon Oscar 
Pereira, diretor da DETRAN, 
a fim de tornar as medidas 
iniciais, visando à consecução 
daquele objetivo. Foi, então, 
assinado um convênio, de- 
pois do que providenciais 
outras foram adotadas, den- 
tre as quais a escolha do pré- 
dio em que funcionará a se- 
de da Circunscrição, 

É de justiça ressaltar que 
o assunto despertou tanto 
interesse no seio das dife- 
rentes camadas sociais, que 
figuras as mais expressivas 
se prontificaram a colaborar, 
tendo havido firmas locais 
que se ofereceram para aju- 
dar a promover a sinalização 
da cidade. Trata-se, como se 
vê, de um serviço pelo qual 
anseia o povo. Sou muito 
reconhecido a esse gesto". 

Ainda com a palavra, dis- 
se o cel. Maranhão Ayres: 

"Em que pesem as reco- 
mendações do Governador 
para a rápida instalação do 
órgão, não podemos faze-lo 
com a presteza que se im- 
põe, uma vez que a casa que 
a Prefeitura ofereceu, con- 
quanto bem localizada e bem 
espaçosa, prestando-se para 
o funcionamento de várias 
dependências do órgão, ne- 
cessita de substanciais refor- 
mas, sobretudo no teto, o que 
não poderá ser feito hoje. 

Por outro lado, o recruta- 
mento do pessoal que atua- 
rá nessa circunscrição, a a- 
quisiçâo do mobiliário neces- 
sário e o transporte para Im- 
peratriz demandam tempo e 
impedem a implantação do 
órgão, agora como era dese- 
jo do Governador Pedro 
Neiva. 

PROVIDÊNCIAS 

IMEDIATAS 

Asseverou mais o Secre- 

tário: 
—"por tais motivos, terá 

de ser adiado, um pouco, o 
ato de instalação da Circuns- 
crição. No entanto, providên- 
cias imediatas serão tomadas 
tomadas objetivando a pre- 
sença do DETRAN em Im- 
peratriz, tais como implanta- 
ção de sinalização; estabêle- 
cimento de sentido único de 
direção em várias vias, clas- 
sificação das vias quanto à 
sua utilização (preferencial, 
secundária, local, etc); orde- 
namento do serviço de co- 
letivos; orientação dos can- 
didatos a motoristas quanto 
à documentação exigida; em- 
placamento de veículos. 

ATENDERÁ 18 

MUNICÍPIOS 

"A Circunscrição a ser se- 
diada em Imperatriz - escla- 
receu o cel. Maranhão abran- 
ge a 17 municípios maranhen- 
ses, quais sejam: Imperatriz, 
Montes Altos, Sítio novo, 
Porto Franco, Carolina, Jo- 
ão Lisboa, Grajaú, Amaran- 
te do Maranhão, Riachão, 
Balsas, São Raimundo das 
Mangabeiras, Loreto, Bene- 
dito Leite, Alto Parnaiba, 
Tasso Fragoso, Fortaleza dos 
Nogueiras, São Félix de Bal- 
sas e Sambaíba '. 

Finalizando, asseverou o 
titular da pasta da Seguran- 
ça Pública: 

—"Posso garantir ao povo 
de Imperatriz que estou vi- 
vamente empenhado na ins- 
talação da Circunscrição do 
do DETRAN e dentro de 
pouco tempo lá estarei para 
presidir a solenidade de sua 
implantação". 

ELITE BAR 

Vende-se 
Balcão refrigerador - poi. 

para restaurante e danças r 
principal praça da cidade. 

Tratar com o proprv ario 
João Domingos Brito 
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EDITAL 

Edital de convof-açâo de A. ien- 
bléia de Associação profissional ta- 
ra transformação em Siodicato; 

Ass clação Profissional dosTraba- 
lbadore4 na Industria da Construção 
Civil, Oficiais Marceneiros e Traba- 
lhadores na Industria de Serrarias 
e Mòves de Madeiras de imperatriz! 

Nos têmos do art . 12 dos estatu- 
tos sociais, e das disposições legais 
era vigor, ficam pelo presente com- 
vocados os associados no gozo dos 
seus diretores sociais para uma as- 
sembléia extraordinária, a realizar- 
se no dia 05 de Novembro do cor- 
rente ano as 20 horas, na séde so- 
cial à rua amazonas, 779 a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia. 

a) coveniência de ser requirido o 
reconhecimento da associação 
como sindicato: 

b) assuntos gerais. . 

Imperatriz 27 de setembro de 1972 

Companha 

de Vexames 

Está dando vexames a cam- 
panha política que se desen- 
volve em Imperatriz, nos pa 
Ianques que seriam destina- 
dos a oradores partidários 
mas que em realidade e infe- 
lizr.ente na maioria das ve- 
zes estão servindo ao estra- 
vasamento de paixões incon- 
tidas e ódios recalcados. 
Muitos dos "oradores" (entre 
aspas, mesmo), desprovidos de 
qualquer resquício de equilí- 
brio e de compostura social 
estão dando a esses palan- 
ques um ambiente de bas-fond 
onde os palavrões, as reta- 
liações à dignidade alheias e 
até à meínoria de mortos são 
a tônica dos pronunciamentos. 
A pronria dignidade do ou- 
vinte, os foros de cidade pro- 
gressista, tudo isso sucumbe 
anté a .ira. deaaes camelôs da 
política, analfabetos alguns, 
irresponsáveis outros. Esque- 
cem-se eles de que o povo 
vai aos comícios para ser es- 
clarecido, para ouvir; expo- 
sição de idéias, plataformas 
de governo. Também a crítica 
o povo desejava ouvir; mas a 
critica corstritiva, fundamen- 
tada, em termos elevados que 
não tragam vexame ao públi- 

Codó Enaltece Imperatriz 

Reportagem de Aldemam Costa 

938 estudantes de todo o ainda de representante do Mi- 
Estado do Maranhão estive- 
ram presente ao 20Q Congres- 
so Estadual das Estudantes 
Secundários, promovido pela 
UMES na cidade de Codó, na 
semana passada, ao ensejo da 
data de aniversária do Giná- 
sio Codoense, com a presença 

co ouvinte nem desmereçam 
o orador, quase sempre um 
pedinte do voto do eleitor. 
Ninguém se sente satisfeito 
em ir â praça pública ouvir 
desaforos, nem saber o que se 
passa entre as paredes da ca- 
sa de ninguém. Vai-se a co- 
mício para ouvir pronuncia- 
mentos sérios e nunca pala- 
vrões impropérios. 

Estamos, felizmente, a me- 
nos de um mês do encerra- 
mento da campanha. Mas ain- 
da é tempo de um a!»elo à 
Justiça Eleitoral e aos diri- 
gentes partidários: que essa 
campanha de iasultos e difa- 
mações ceda lugar a uma 
campanha verdadeiramente 
eleitoral. E Imperatriz, é a 
nossa sensibilidade, é a nos- 
sa formação que assim pedem, i 
Salvemos a campanha oara 
salvasunos o bom nome de i 
Imperatriz. 

nistério da Educação, diri- 
gentes da Campanha Nacio- 
nal das Escolas da Comuni- 
dade, do Comando do 25^ BC 
de Terezina e de convidados 
especiais. 

Dentre as representações 
estudantis foi classificada em 
primeiro lugar a de Impera- 
triz. Nossa cidade mereceu 
durante o transcorrer do Con- 
gresso de Estudantes as refe 
rencias mais elagiosas ressal- 
tando a sua posição de lide- 
rança entre as co-irmãs ma- 
ranhenses. A bandeira de Im- 
peratriz, ofertada pelo prefei- 
to Renato Moreira à repre- 
sentação local foi levada em 
desfile pelas ruas de Codó i 

cidade. 'E na cerimônia de 
posse da nova diretoria da 
UMES o presidente da enti- 
dade designou como orndor 
oficial, em nome da União Ma- 
ranhense de Estudantes Se- 
cundários, o secundarista Al- 
deman Costa, presidente do 
Grêmio Estudantil Bernardo 
Sayão, de Imperatriz. Na oca- 
sião, disse o presidente da 
UMES que "não querendo 
menosprezar as demais cida- 
des maranhenses, nesse ins- 
tante eu peço ao nobre re- 
presentante da cidade de Im- 
peratriz, Aldeman Costa, que 
fale aos presentes em nome 
da União Maranhense de Es- 
tudantes Secundarista." 

A representação imperatri- 
zense em Codó, enviada às 
expensas da Prefeitura Muni- 
cipal desta cidade esteve for- 
mada por Aldeman Costa, Ed- 

sob os aplausos de estudan-[ mílson Franco e Antonio Luiz 
tes e da população daquela i Silva. 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 
AS SUAS ODENS, aberta «Ias 7 horas até as 22 horas 

Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na 
Av, Dorgival Pinheiro de Sousa, n0 933 — Fone; 476 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

HOSPITAL SAO 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 — 
LB0RATÒR1O DE ANALISES LlNICAS: 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- 
matologia—Pediatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

GRANJA CANTO DO GALO 

Travessa Bom Futuro, c Amazonas Fone 277 

Fone 399 

Posto de vendas 

Av. Getulio Vargas-450 Praça de Fatima 

FRANGOS 

ASSADO, LIMPO, VIVO 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 

AGORA EM IMPERATRIZ 
A Pioneira da Belém - Brasília 

NA INSTALADORA LUCAS ,, 

O REI DO FREIO 
C/ Retiíicaçflo em Tambores de Freios 

E Rebitagem ds Lonas da Freio em 10 minutos e equipamento 
completo do Ramo 

PRAÇA UNO TEIXEIRA. 209 - Fone 174 IProvisoro) 
IMPLRATRTZ - MARANHÃO 

REPRESENTANTE 

Mold-Motores para barcas — Bombas de 
todos os tipos — Máquinas para ração — 

Moto-Serras "Homelite" 

Converse com o Ney Milhomem 

Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fone: 341 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

HRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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EDITAL DE PRAÇA 

O Dr. José Delfino Sipaúba, 
Juiz de Direito da 2a. Vara 
da Comarca de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, na for- 
ma da Lei etc. 

Paz saber a todos quantos 
êste Edital coro prazo de trin- 
ta (30) dias virem, que o por- 
teiro doa auditórios deste 
Juízo, ou quem suas vezes fi- 
zer, trará o público pregão 
de venda e arrematação a 
quem der e maior lance ofe- 
recer sobre a avaliação, no 
dia oito (8) de novembro pró- 
ximo do corrente ano, dos 
bens penholrados a MAR1ANO 
GUARILHA, no executivo que 
por êste Juizo lhe move A- 
CRISIO XAVIER DA COSTA, 

a saber; benfeitorias constan- 
tes de duzentos (200) metros 
de frente e mil e oitocentos 
(1.800) ditos de fundos, com 
diversas fruteiras, cinco (õ) 
alqueires de capim, limitan- 
do-se n direita com o sítio 
do Sr. Luisinho de Tal e à es- 
querda com D. Benedita de 
Tal, frente para o poente e 
fundos para O nascente, uma 
casa dentro da mesma área 
com oito (8) metros de frente 
com doze (12) ditos de fundos, 
coberta de telhas, paredes de 

taipa, tudo de madeira comum, 
piso de cimento, com oito (8) 
coropartimentos e três (3) por- 
tas de fundos, encravados em 
terras de propriedade do Go- 
verno Federal, cujas benfei- 
torias foram penhoradas a 
MARINO GUARILHA, as qua- 
is são em terras pertencen- 
tes à Federação, que serão 
vendidas as referidas benfei- 
torias a quem maior lance o- 
fertar, ficando distante desta 
cidade, cento e quatorze (114) 
quilômentros no lugar deno- 
minado Alto Bonito, no Ca- 
juapara e avaliadas todas as 
benfeitorias em cr$. 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros). E, para 
que chegue a notícia a todos 
qne os queiram arrematar, se 
passou o presente que será 
publicado por três (3) vezes 
em "O Progresso" e fixado na 
porta do Fórum de acordo 
com a Lei. Dado e passado, 
nesta cidade de Imperatriz- 
Estado do Maranhão, aos do- 
ze (12) dias do ires de outu- 
bro do ano de mil e novecen 
tos e setenta e dois. 

Eu, Raimundo Barros, Es- 
crivão o escrevi. 

Dr. José Delfino Sipaúba 

Juiz de Direito da 2a. Vara. 
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Tintas, vei 
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Elétrico, 

ramentas, 

Miudesas e- 

geral e tinta, 

para auto- 

móvel 

Tudo com me 

ior SQT«men 

e melhores 

preços 

Casa de Saúde S. Vicente Ferrer 

redenciada pelo I.N.P.S. 

Fm-fiOMY 

INSTALAÇÕES GERAL 
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz 

O V I L Óleos V egeíois Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da ESK - 11 —Fone 273—Bmperafriz—^la. 

C Q.C. 06 - 146 - 24 — Insc. Est. 142053,006 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDFNCIADO PELO IN PS) 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

na 

PARAGAS 

rv - 
' 5 m- - -r. 

(Sardinha, 

Sereia, 

Tradicional) espera por YOCE, 

dona de casa econômica 

(e de bom gosto) 

Geladeiras 

Ventiladores 

Maq. de Costura 

Eletrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 

IMPERATRIZ 
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iperatriz, Você e Eu 

\ na longíqua baixada ma- 
ense, precisamente em 

.ti,eiro chegavam até nós 
A és da imprensa íalada e 

irita manchetes como es- 
"Imperatriz inaugura.." 

'imperatriz participa..." e en- 
tre elas uma qu^mais impres- 
r^aava: "'■"^ratriz umà das 

& ^^ítfades que mais cres- 
Brasil, 

^m acompanhava atra- 
vias entusiasma- 

Tas dos jornalistas, todo e 
qualquer passo desse progres- 
so impressionante e indescri- 
tivel com o orgulho de uma 
maranhense, embora para 
mira representasse algo mui- 
to di8tante:e inatiagivel. Hoje 
através da conviviencia,*^T) 
dai-a-dia presencio extasi v 
este grande complexo indu - 
triái, comercial e humano que 
é na realidade a Princesa do 
Tocantins,e posso afirmarem 
minhas primeiras impressões 
que vi e senti o progresso, 
através das máquinas possan- 
tes e modernas que encontrei 
ao longo da estrada, pelo pi- 
che que se derramava no so- 
lo, pelo movimento quase su- 
focante do Entroncamento, 
onde carros, poeira, fábricas 
e um formigueiro humano se 
confundem numa coisa só, 
ende motor, máquinas e co- 
rações palpitam juntos. 

Imperatriz é tôda progres- 
so, avanço e crescimento em 
ritmo de Brasil grande, aqui 
justificamos o popular slogan: 
'Ninguém segura este país", no 
vai e vem apressado das lo- 
tações, no borborlnho da gen- 
te que atravessa as ruas, no 
entra e saí nas grandes e i- 
númeras lojas especializadas 
nos mais diversos artigos; tu- 
do é desenvolvimento, em to- 
do ruido se vê o ritmo de pro- 
gresso. Imperatriz que vive 
os seus dias em molde de ci- 
dade grande na tristeza ou 
alegria, porque a vida é in- 
tensa e é vida de verdade, 
com todo colorido de todas 
as emoções e sentidos, Ela é 
tôda um riscado de cores vi- 
vas a correr pelas ruas, em 
saias que balançam suave- 
mente no caminhar das estu- 
dantes, é cintilante de aço 
que vôa no espaço, é a côr 

^iva a correr sobre as rodas 
dos cadilaques. Emoldurando 
êste cenário de desenvolvi- 

mento avistamos em belissi- 

Graça Oliveira 

mar e românticas paisagens 
o 1 io Tocantins uma das pou- 
cas coisas naturais e primi- 
tivas que restam no meio de 
tantas máquinas. Durante o 
dia brilhando à luz do sol, e 
a noite refletindo a lua em 
seu imenso espelho de prata 
oniulantt que se deita no 
chão desfazendo-se em ren- 
das espumantes. 

Imperatriz que esconde em 
suas noites uma vida noturna 
intensa, para todos os niveis 
sociais e gostos variados, fi- 
la que também na Educação 
e na Saúde avança em pas- 
sos largos, porque alfabeti- 
zado e sadio o povo partici- 
pa ativamente na grande ar- 
rancada para o progresso, que 
surgirá em cada rua rasgada, 
e em cada obra realizada e 
em cada aberta. E finalmen- 
te no material humano que 
aqui encontrei, nos amigas 
que adquerí, na hospitalidade, 
nas mãos que se estendem 
com carinho, nos alunos ma- 
ravilhosos que constituem a 
razão de ser do meu traba- 
lho, em cada sorriso, incen- 
tivo e orientação descubro a 
Imperatriz das manchetes li- 
das, do progresso e do futuro; 
a Imperatriz ontem distante 
e hoje tão presente e aquém 
eu pretendo juntar uma pe- 
dra que seja ao edifício do 
esforço humano dos seus ha- 
bitantes. 

O BARATAO 

Inauguração dia 30 

Av. Gelúlio Vargas, ?85 

SOCIAIS 

Lamartine 

MARIA DAS GRAÇAS 
De Pinheiro a brilhante e querida 

colunista social Maria das Graças 
veio para fixar residência em Impe- 
ratriz onde já se integrou ao grupo 
de professores da Escola Técnica de 
Comércio. Maria das Graças foi até 
sua saída daquela cidade a respon- 
sável, com muito brilho pela coluna 
social do semanário Cidade de Pi- 
nheiro". 

O PROGRESSO recebe-a com 
muita euforia e espera sua valiosa 
cooperação, que aliás já começou em 
forma de crônica estampada nesta 
edição. 

NASCIMENTO: 
O popular motorista Raimundo 

Nonato, por todos conhecido como 
"Cabecinha", está feliz de vida. E 
que foi presenteado pela esposa com 
a primeira filho do casal. O nome 
da menina será escolhido, ainda, pe- 
lo Conselho de Família. Parabéns 
aos pais e felicidades à garotinha. 

ANIVERSÁRIO 
Estará aniversariando amanhã, o 

efícientissimo jovem funcionário 
de nossa redação, João Batista Silva, 
da composição, bastante estimado 
pelos chefes e colegas. 

Nossos Parabéns 
XXX 

Está aniversáriando hoje o jovem 
estudante, quartanista do Ginásio. 
Francisco das Chagas Silva, que 
em sua Residência dará uma festa 
a seus parentes e amigos. 

Ao aniversáriante nossos parabéns. 

Dr. EUDES CAVALCANTI 
De Caxias, veio para fixar residên- 

cia nesta cidade e integrar-se ao cor- 
po médico do Hospital Santa Tere- 
za, o médico-cirurgíão Eudes Caval- 
cante cuja competência é demais co- 
nhecida. De parabéns, portanto o 
"Santa Teresa" e a população local 
Ao Dr. Eudes, cuja visita à redação 
registramos com prazer, nossos vo- 
tos de boas vindas e de multo su- 

D. ÍRIS ROCHA 

Tratando de assuntos de interesse 
da firma J. C. Rocha, |de Marabá— 
(Pa.), da qual é gerente, encontra-se 
aesta cidade, a *Sra. D, Maria íris 
Rocha Morbach, a |quem desejamos 
boas vindas, 

ria loauour 

Após a inauguração do 
sistema de iluminação elé- 
trica no povoado Itinga, o 
prefeito Renato Moreira es- 
tá programando a inaugu- 
ração dentro em breve do 
moderno mercado da rua 
frei Manoél Prócopio, onde 
existia o chamado Mercado 
Velho. Também o Mercado 
do Entroncamento, o maior 

da cidade, o Matadouro Pú- 
blico e a Praça Brasil têm 
sua entrega oficial ao 
garantida para breve, 
enquanto o Pronto Socorro 
Municipal esté dependendo 
apenas da chegada do equi- 
pamento. Todas essas obras 
foram construídas com re- 
cursos municipais pela atual 
administração de Imperatriz. 

COLUNA DO MDB 

Responsabilidade: Diretório Munifípal 

Segue dentro de ambiente do 
maior entusiasmo a campanha 
eleitoral feita pelo MDB. A es- 
magadora maioria do eleitorado 
já se mostra fracamente ao la- 
do de nossos candidatos JOSÉ 
GOMES ARRUDA e UBIRAJA- 
RA PARREIRA. Jamais comi- 
cios com tão grande número de 
pessoa» foram vistos, como ago- 
ra, em Cajuapara, Açailandia, 
Bom Jesus, Itinga e outros po- 
voados do município, incluído 
entre eles o de Cidelândia on- 
de o adversário diz contar com 
sua maior concentração de elei- 
tores. 
Também dentro da cidade o po- 
vo tem ido em grande quanti- 
dade à praça pública para ou- 
vir os oradores oposicionistas. 
O comício do bairro Ünião 
transformou-se em verdadeira 
consagração dos candidatos erae- 
debistas. 

Naquele comício, além da ex- 
posição feita pelos oradores, cau- 
sou favorárel impressão ao pú- 
blico o nível dos pronunciamen- 
tos dentro de uma linha de se- 

renidade, sem ataques pessoais 
e ofensas ao adversário. Embo- 
ra pequenos deâlises da parte 
de alguns oradores, reprovados 
pela direção partidária, o comí- 
cio causou impressão lisonjeira 
inclusive porque muitos dos 
presentes temiam o revide a 
ataques do adversário, o que 
fatalmente levaria o meeting 
para ura terrepo desfavorável, 
que não honraaia o grande no- 
me desta GRANDE IMPERA- 
TRIZ. 

Eleitor: na cabine a 15 de 
novembro, você tem duas es- 
colhas-ou marca o quadrinho 
de cima (JOSÉ GOMES DE AR- 
RUDA) ou o de baixo (UBIRA- 
JARA PARREIRA). Não vote 
nos dois ao mesmo tempo. Bas- 
ta um voto para levar seu can- 
didato à vitória. Vote ou em 
Arruda ou em Parreira voce 
estará votando no MDB. 

Para vereador, marque o nú- 
mero de seu candidato na cé- 
dula própria. E o suficiente. 
Nem precisa por o nome. Bas- 
ta o número de seu candidato. 

OS COLONOS DA COLONIA AGRÍCOLA GURUPI 

EXIGEM DA CONFEDERAÇÃO EVANGÉLICA DO 

BRASIL, COLONIZADORA E RESPONSÁVEL PELO 

PROJETO GURUPI; 

15) Apresentação do Projeto Inicial de Colonização apro- 
vado pelo INCRA como também, os projetos de aplica- 
çães dos equipamentos e verbas destinadas a coloni- 
zação; 

25) A presença de um representante do INCRA, nomeado 
pelo Presidente do referido órgão de colonização, afim 
de coordenar os trabalhos de esclarecimento e estudo 
dos projetos; 

35) A vinda de representantes do Grnpo-Europeu da^ agên- 
cias doadoras, que não residem no Brasil e, qüe não 
possuem amizades ccm os diretoresle funcionários da 
Confederação Evangélica do Brasil; 

45) Nomeação de um Auditor, que será acompanhado por 
representante indicado pelos colonos, para verificação 
da Escrita da C.E.B. referente a colonização do Proje- 
to Gurupi, para que todos os colonos tomem conheci- 
mento das aplicações; 

55) Impedimento e paralização dos Conjuntos-Geradores- 
Diesel que foram doados para o Projeto Gurupi e a- 
gora se encontram alugados ou cedidos gentilmente a 
terceiros, sendo que até hoje não prestaram os servi- 
ços a que vieram destinados; 

65) Vinda de um coordenador, que deverá ser engenheiro-a- 
grônomo com mais de 5 -cinco- anos de prática e sua 
escolha aprovada pelos colonos. 

Os Colonos tomam estas decisões devido a intranqüilida- 
de, confusões, mal-estar e negociatas havidas por pessoa 
inescrupulosa em movimentar êste Projeto de grande valor 
social e econômico para o grande Brasil de amanhã, estan- 
do localizado na área da Amazônia. Precisamos trabalhar 
com dignidade, produzindo e fazendo crescer nosso concei- 
to de homens trabalhadores, capzes e honestos. 

COLÔNIA AGRÍCOLA GURUPI - Açaildia, 13 de outubro de 
1972. 

Assinamos: 
Manoel Bilino da Silva 

Manoel Emidio da Costa 

COVAP - Materiais para Construção 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estaclonários, Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Ferragens em Geral 

Materiais Elétricos 

Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 
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Cctnos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Fôrro d© Pinho e Eucatex 


